2.1
Van:
Aan:

Hallo allemaal,
Ter bespreking voor het overleg van donderdag 27 november (9.00u kamer
bijgevoegd concept haalbaarheidsondeaoek uitbreiding hockey.

o

stuur ik graag

Prettig weekend
Tot volgende week

)

PS lvm de grootte van het docx document stuur ik het haalbaarheidsondezoek rond in pdf format.

2tL
Van

Imallto

haalbaarheidsondezoek
Bedankt,
lk ga vanmiddag de stukken aanpassen. Stuur het daarna
alles goed is het aanleveren voor het college van 10 maart

kunnen we dan als

Groet Jan

26 februari 2015 11:32

Aan:
haalbaarheidsondezoek

Hieóij.
lk had het inderdaad in de pauzestand gezet bij bureau secretaris, maar dat houdt helaas in dat het
iedere week op de concept-agenda verschijnt en er dan weer afgehaald wordt...

Oro","n,f
Eestuunadviseur wethouder Oe Wit,
Onderwljs, Sport en Duurzoomheid
Teom

a

4

wo,do

26 februari 2015 8:15

Onderwerp: Oollegevoorstel haalbaarheidsondezoek

'"O

Heb je voor mij de stukken over het haalbaarheidsondezoek zoals ze maandag 9 feb naar
B&W zijn gegaan. lk ga de stukken aanpassen n.a.v. onderstaande mail.

;ï*;,

wil ik g

oof,nij

Werd verderdinsdag gebeld
had wat technische vragen overde financiën van het
voorstel. Bedacht me vanochtend rlàllíet misschien wat vreemd is, omdat ik er van uit was gegaan
dat het stuk in de pauzesland was gezet. Weet jij of het stuk toch in roulatie is gegaan?

Als het stuk is aangepast stuur ik het eerst n"rQ"rvotgens kunnen we het dan denk ik hopelijk
deÍinitief aanbieden op 2 maart.

o'*Q
25 februari2015 10:38

Onderwerp: FW: initiatief gebruikers Roompark
\Mllen jullie de tekst van de brief en het voorstel aanpassen zoals ik heb venroord
eerst nog even langs mij.

n.rrf

Graag

Dank en

Met vriendelijke groet,

ffi^onogersportbedrijf
Afdeling Realisotie
Gemeente Leiden

99

24 februari 2015 L7:4L

initiatief

Roompark

rAO

Dank voor advies. Lijkt me -attes overwegend- de meest reële lijn. lk wil svp,""l
even goed kijken naar de formulering. Bv "initiatienemers hebben de begroting nog nie-tuitgewerkt, of de businesscase is niet uitgewerkt, kostendragers zijn niet bekend ....
"Daamaast moet ik we!!!ght college nader -voorafgaand- informeren. Nogmaals dank voor
nu. Zre ner

regemo",-

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 23 feb. 2015 om 15:52 heeft
volgende geschreven:

het

a"rt"f
Vorige week hadden we een gesprek met de voozitter Hockeyvereniging en bestuurslid
Tennisvereniging Roomburg. Zti hebben hun initiatief verder toegelicht en fij hebt daar onder
over opgemerkt:

o
o
o

Het is een sympathiek idee ook alomdat het voortkomt uit betrokken burgers en verenigingen
maar vooral omdat het oog heeft voor meer diversiteit in het beweegaanbod in de strad;
Er zijn beren op de weg (waterhuishouding, parkeren, draagvlak in de wijk en niet de minste:
financiering) die nu alleen maar benoemd (kunnen) worden;
Geconstateerd moet worden dat de initiatiefnemers op dit moment nog geen concreet idee
hebben wat het geheel zou gaan kosten, waar het geld vandaan moet komen en hoe
exploitatie en beheer zou moeten worden gefinancierd.

De initiatiefnemeÍs hebben als mogelijke dekking genoemd: de sportnota (dus andere prioriteiten),
meer leden bij sporWerenigingen zorgen voor meer opbrengsten, het Singelpark voor het gedeelte op
het Trigonterrein.
Je bent niet ingegaan op hun vezoek om het initiatief gezamenlijk te dragen. Vooralsnog ligt het
initiatief dus waar het begonnen is.
Procesmatig hebben we enige tijd zitten zoeken hoe nu te handelen. Daarover zou ik jou nader

adviseren. Hieronder volgt mijn voorstel.

1.

Welke stappen kunnen/moeten op welk momenl worden gozot om hockey op enigezins
redelflke termljn aan extra speelrulmte te helpen?

Hockeyclub Roomburg heeft vorige week nog eemherhaald dat zij niets zien in een dependance, een
satelliet of wat dan ooÍ buiten oe w1r. wet
al eerder aangegeven oat tiil niet nog
eens jarenlang 70 kinderen per jaar wil afrivijzenlEEilïiaagt dus om ofirel toch een optie binnen
Roomburg olïrel een tijdelijke optie buiten Roomburg maar dat kan alleen als er enig uitzicht is op een
meer definitieve oplossing, Die zou dan weer moeten komen uit ofwel de onderzochte varianten en
eventueel een zevende of achtste variant ofrrel het hierboven genoemde initiatief.

nfu1look

Mijn keuze zou zijn dat wij als gemeente vanaf nu inzetlen op het uitwerken van:
een variant binnen de wijk die qua ruimte, financiën en draagvlak nog enigszins acceptabel
zou zijn (ook bij wijze van terugvaloptie) en
tegelrjk ondezoeken wat de mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing zijn.

a

a

Ondertussen kunnen de initiatiefnemers aldan niet met onze hulp hun ideeën wat verder uitwerken.

l

lk denk dat wij in een maand of drie alle opties voor tijdelijke speelruimte en de meest haalbare variant
binnen de wijk redelijk grondig ondezocht kunnen
tn
nog wat langer
nodig hebben, ik spreek daar op 2 maaftverder over
inschatting is dat
het ergens rond de zomer duidelijk zal zijn of het initiatief
van
heeft. Als wij ervoor
zorgen dat we ons huiswerk dan helemaal in orde hebben kan vlak na de zomer besloten worden wat
het gaat worden: de meest haalbare oplossing binnen de wijk, het initiatief of toch een optie buiten de
wijk. Op dat moment kunnen we dan ook besluiten of een tijdelijke oplossing nodig is. Als gekozen
wordt voor het initiatieÍ dan is een tijdelijke oplossing zonder twijfel nodig.

2.
Er

Hoe wordt de raad gelhformeerd?

een

waarin het initiatieí

over de laatste versie van het
advies zou verder

Door
'l

kunnen dan
aankondigen dat we drie veruolgacties gaan nemen:
uitwerken van de minst problematische variant binnen de wijk (met gebruikmaking van
suggesties die de verschillende participanten hebben gedaan),
op zoek gaan naar tijdelijke oplossingen en
bezien wat de mogelijkheden zijn van het initiatief.

o
.
o

We kunnen dan aankondigen dat we rond de zomer de verschillende opties wat scherper hebben,

lk hoor graag wat je ervan vindt.
Met vriendelijke groet,

Sp o

rt/ m a n d g e r S p o rtbe d r ijf

Afdeling Reolisotie
Gemeente Leiden
Eezoekodres:

99

&,L"3
Van:

13:48
CC:

t*

Onderwero:

Haalbaarheidsondezoek Hockey -conept beantwoording

Beste collega's,

lk heb een aantal wijzigingen aangebracht. lk heb de wijzigingen niet bijgehouden maar mijn
uitgangspunt is om de inÍormatie zo feitelijk mogelijk te houden en vooralom1lreg te blijven van
betrokkenheid bij het initiatief. lk stuurde antwoorden rond 15.30 uur
Reacties graag
dus vóór dat moment.

naarJoor.

Met vriendelijke groet,

Sportbedrijl
Afdeling Reolisotie
Gemeente Leiden
99

april2015 13:00
Hockey -concept

beantwoordinsloo<

UryenËe: Hoog

'"1
op de vraas m.b.r. Mariro en kijkt vanmiddas om 14.00 uur nos
8"#?ïJlï1ffffi;'iË;.^
iletG andere antwoorden. Mocht nog suggesties hebben dan laten we je het weten.
hU

We dachten dat het beter was om jou nu al de antwoorden te stuÍen zodat je wat meer tijd hebt om er
naar te kijken en ons eventueel nog te vragen bepaalde antwoorden aan te passen.
Wilje ons laten weten als je de antwoorden gelezen hebt of dat laatrste het geval is?

Met vriendelijke groet,

hId
Algemeen beleidsmedewerker
Beleid

4fr

z,\

Ondemerp:

Memo

Het memo is in deze vorm voorgeleOO

aan]tim

kan jullie bijprraten over de achtergrond.

Met vriendelijke groet,

Tea

mleider Sport/monoge

r

Sponbe d rijf

Afdeling Reolisotie
Gemeente Leiden
Eezoekodres: Smorogdloon 99

071-5765220

)

2

juni 2015 13:00

GG:

v(x)r

8"{D
Op 10 juni hebben wij een overleg hoe verder met het hockeyvraagstuk. Bijgaand memo is ter
ondersteuning van dat overleg.
Met vriendelijke groet,

Spon/mo n o ge r S p ortbe d r ijf
Afdeling Reolisatie
Gemeente Leiden

99
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Samenvatting
Een haalbaafieidsondezoek is venicht naar de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande hockeyvelden met
één veld. Hieiloe zijn zes varianten ondezocht. De varianten zijn ondeding vergeleken op de aspecten: ruimtelijke
haalbaarheid, draagvlak bii (sport)verenigingen en omrvonenden & financiën.
Geen van de ondezochte varianten past lÍnnen het besdrikbaar budget van €500.000,-.
Het beste scooÍt een vadant waarin een hockeyveld wordt gecÍeëeÍd op het b€staande complex van tennisdub
Roomburg (variant AÍ). ln deze variant wordt de tennisclub verplaatst naar het Tfigon tenein en wordt de korfual
vervolgens verphatst naar het Pemix tenein in Leiden Nooíd. Met deze variant wordt een oplossing gevorden Unnen
het bestaande sportareaal. Het betreft wel een complexe operatie waarvooÍ op drie locaties een herinrichting aan de
orde is. De kosten voor het realiseren van deze variant rvorden geraamd op €2,8 miljoen.
Vanuit de prognose voor de toekomstigs behoefte aan hockey (2 velden), de maatscluppelijke koeten en baten en
de visie op groen zijn vraagtekens te zetten Uj de duuzaamheid van het uitbreiden van de capaciteit van hockey met
I veld op de ondezocfrte locaties.
Gedurende het ondezoek is een indicatie gekomen van het mogelijk wij vallen van twe€ voetbalvelden op h6t
sportcomplex langs d€ Vliet. De mogelijk vrijvallende ruimte biedt mogelijkheden voor een dependance van twee
velden voor hockeyclub Roomburg. De kosten voor herinrichting rivorden geraamd op €í,7 miljoen.
Geadviseerd wordt de ontwikkeling rond de vdjval aÍ te wachten. Moet op dit moment een keuze worden gemaakt oÍ
mocht het wijvallen van ruimte niet doorgaan dan is het advies te kiezen voor vadant Aí.
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Inleiding

Op 20 december 2012 is de spoÍtnota'Verleiden tot bewegen'vastgesteld. De sportnota bestaat uit een kademota,
waarin de uitgangspunten en ambities voor het spoÍtbeleid zijn geformuleerd en een sportaccommodatieplan, waarin
de benodigde investeringen voor de sport zijn opgenomen. Naast de sportnota is een uitvoeringsprogramma
opgesteld. ln het uitvoeringsprogramma is een aantal concrete aclies opgenomen. Eén van de aclies betreft een
ondezoek naar de herinrichting van sportparken (aclie 7). Uit hel sportaccommodatieplan is gebleken, dat een aantal
sportvelden te maken heefl met onderbespeling en een aantal met oveóespeling, of met andgre woorden de huidige
sportvelden worden niet optimaal benut. De oveóespeling is geconstateerd bij hockey en tennis. De onderbespeling
is geconstateerd bij voetbal en korbal. De gedaóte is dat door het verbinden van de onderbespeling en de
overbespeling betere benutting van sportvelden mogelijk is oÍ anders gesteld dat door ruimteoroblematiek in de soort
(een aantal sportclubs kampen aljaren met een waótlijst omdat er onvoldoende speelmogelijkheid is) kan worden
oooelosl binnen de bestaande caoaciteit aan soortvelden.
Het grootste knelpunt qua overbespeling respectievelijk tekort aan speelvelden is le vinden bij hockeyclub Roomburg.
Structureel komt men lange tijd hockeyvelden tekort waardoor er met een wachtlijst woídt gewerkt. De hockeyvelden
in park Roomburg worden tot de limiet bezel.
Clt rt ult rpoÍtnoh 'Voítoldon tot bowogon' ,blz Az
"Een specifiek aandadllspunt as h€l ruimlelekoí bil de hocteyveíeniging RoombuÍg. Dg aÍgslop€n jaren zijn
wÍsóilleÍx,o mogehjkhodgn ondor2ochl om oxlía hockeywlden le Íealisoí€n op nieuwe spoÍtlocalios (Roomburg,
Matilopaít, Oostvtielpoldeí). ma8í dal heot uileindelijk niets opgeleverd. Wi zien dasrom aí van de uitbreiding van
hel tolalo spoÍlaíoaal om de sanleg van eíía hod(eyl,slden te íeoliseÍen, oÍndat dil ruimtelÍk en praktFch niet
mogoliik b oí in stíild migl aÍrd€Ío bestgmmingon gn belangen. Oe hod(eyr8íenigiry heefr zelí geÍoggld dat een deel
van do wedslÍiit€n van de sonioÍen op zoíx,ag in V@ísdloten kan woÍden gespoeld. Tegelijk Íealisoíen yrij oíl3 dat
het knolpunt hhÍmo€ noo onvoldoonde is opgelosl. Wi zullen in ovorleg met do betrokken veÍonigingen uitbíeiíring
van do hod(oylrold€n Íealis€Íen op beslaaÍxlo spoÍtaccommodabes dio met ondeóespeling te mak€n hebben.
Hioívooí hgbb€n wij eon bgdíag nan 0,5 miloen geíeseíwerd in de inrrosteÍiÍrg DivoÍso spoÍlpaíton veÍvengiín
naluuígías ln kunslgíos.'

Cltaat ult ultvoeringrprogÍlmmr

rportnob 'Vorloldon tot boryogon'20í3.2018, blzí6:

Actb 7 Ondozool ns!Í hoÍlnÍlchtlng parton (optlmrlltltlo blnnon bo!t!!ndo lpo.tp!Íton oí optlmellaatle

lpoÍtp.rton dooríuller
W!t

en

wrpllrtrlngonl

Uil het Spoítaacommodatieplan (SAP) is g€bleksn dat een aantal spoítt olden mot ondeíÈosploling heei le makon En
e€n aanlal ínol ovoíbespoling. Vooí een doel kunnen de problemen met orr€íbespoling bii vootbal. dro hel ge\,oh zijn
v8n e€n g€bÍ€k aan lrsininosc8paciteit, rvoÍÍlen 0p0el0st dooí do dbÍoiding van het aanlal kunstoraswldgn on hol
aanbí€ngen van eíÍa rreÍlichtino. Oe o\reÍb$peling bij hod(ey is hel gÍoolst on kan alleon maaÍ vÍoídon opgslosl
dooÍ elders op sporhrolden ruimle vÍij le mal€n. De besto kanson liggen hleruoor bij vootbal on brj koríbal. Do
ondeít€spclino bij hel korbal is het gíoolst. Oooí concontíatie vsn koíÈalvoíenigiÍrgoíVróotbalt oíoni0ingon op oen
bepeítl aanlal velden kan capacilsit woÍden vÍihomaakt vooí endoío spoÍton. waaíondeí hockoy.
Hoo
De sportverenigingen beschikkon nlet ovgÍ olgen wlden. maar huÍon dio van hot spoítbodíÍí. Hol 3poíbedíiií ksn
beíissen dal bii ondeÍbospelino ook andere rreí€nigin0en van h€t wld gobruik moeteír makon. Ds g€meento is gaon
rroorclsnder van gedwongen fusies, maar kan rry€l opleggen

Fln!nclón
Voor de aanleo van orÍía kunstgÍas rrooí \roGtbal on hodoy ls eon budggt (inwsleriírg) goíesoírr€síd in ds spoítnola
van in totaal € 1.387.000.

1.1

Doel

Vaststellen van de haalbaarheid van het vrijspelen van ruimte voor hockey

7.2 Leeswiizer
Voorliggende notitie is een haalbaarheidsondezoek naar het vrijspelen van voor hockey.
ln het haalbaarheidsondezoek wordt als eerste ingegaan op een voorondezoek voor mogelijke realisatie van 2 extra
hockeyvelden (paragraaf 3). Na het voorondezoek is gesproken met de hockeyvereniging. Uit het contact mel de
hockeyvereniging is geconcludeerd dat een uitbreiding van 1 exlra veld in oÍ rond het huidig complex Roomburg
voldoende zou zijn. Zes varianten worden gezien om uitbreiding van I extra hockeyvelct mogelijk te maken (paragraaÍ
4). De haalbaarheid van de varianten is het onderwerp van paragraaf 5. Gekeken worclt daarbij naar de ruimtelijke
haalbaarheid (paragraaf 5.í) het Íinanciële kader (paragraat 5.2) en draagvlak bij betrokken dubs en bewoners
(paragraaf 5.3).
Paragraaf 6 gaat in meer detail in op de zes alternatieven. ln deze paragraaf is een schetsontwerp opgenomen, zijn
de kosten nader uitgewerkt en wordt nader ingegaan op speciÍieke aspecten rond de draagvlak.
ln paragraaf 7 worden de altematieven naast elkaar gezet in een multi criteria analyse. Het haalbaarheidsondezoek
besluit met een condusie (paragraaf 8).
Voor de goed orde wordt in paragraat 2 gestart met het gevoerde proces van het haalbaarheidsondezoek.
4

2

Proces

Voor het haalbaarheidsondezoek as onder vooízitterschap van de aídeling sociaal economisch beleid een ambtelijke
werkgroep opgericht met deelnemers vanuit het sportbedrijf, ruimte & milieubeleid, stadsruimte, sociaal economisch
beleid, stadsleven (sport) en het projectbureau.
Bij het verkennen van de haalbaarheid is met vertegenwoordigers van de volgende (sport)verenigingen gesproken:
Hockeyclub Roomburg
Tennisclub Roomburg
Leidse Korfbalvereniging Sporting Trigon
Stichting 't Kasteel, speeltuinvereniging de Speelschans en buitenschoolse kinderopvang (BSO)
Stadstuinderij 'Het Zoete Land'onderdeel van Stichting Leiden Oogst
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

o
o
o
.
.
.

De sportverenigingen zrjn in meer of mindere mate enthousiast over de plannen aÍhankelijk van de voordelen die de
varianten hun clubs bieden. Dit geldt ook voor Stichting 't Kasteel. De stadstuinderij heeft een tijdelijk contract voor de
groenstrook in het (sport)park aan de Zoetenroudsesingel en wil heel graag zich blijvend op deze locatie vestigen.
Er zijn nog geen buurtbijeenkomsten georganiseerd in deze ondezoeksÍase.
Uit het gesprek met de wijkvereniging is naar voren gekomen dat er waarschijnlijk weinig buurtbewoners zitten te
wachten op deze plannen omdat de buurt al anvaar belast is en een extra hockeyveld alleen maaí meer druk geeft.
Separaat is gesproken met medeurerkers van de afdeling stadsruimte (onderdeelgroen). Dit heeft geresulteerd in een
visie op groen rond de alternatieven.
Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een overleg met de wethouder. Na dit overleg kan een volgende
Íase in gang worden gezet. Een vervolg in die zin dat de voorkeursvariant verder uitgewerkt kan worden tot een
project. Een projecl dat conform het Leids planproces een vervolg kan krijgen.

3

Vooronderzoek: Quick Scan uitbreiding capaciteit hockey met twee velden

De benodigde extra capaciteit hockey is in de sportnota vastgesteld op 2 extra velden.
Najaar 2013tuoorjaar 2014 heeft een ambtelifk voorondezoek plaatsgevonden waarbij de verschillende
mogelijkheden voor uitbreicting van hockey Roomburg met 2 velden op één van de bestaande sportcomplexen onder
de loep genomen is. Het voorondeaoek had tot ten eerste tot doel te inventariseren welke ruimtelijke mogelijkheden
er zijn om de behoefte naar twee eÍra velden in te kunnen vullen. Ten tweede was het doel een selectie te maken
van de drie meest kansrijke varianten. ln totaalzijn tien mogelijke varianten geïnventariseerd. Deze varianten zijn met
elkaar vergeleken door middel van een multicriteria analyse.
Uiteindelijk is na het voorleggen van verschillende alternatieven aan hockeyclub Roomburg en tennisclub Roomburg
een aangepaste voorkeursvariant uit de bus gerold namelijk ultbreidlng hockey met óón veld op bestaand

spoÉcomplex Roomburg op het terreln van tennlsverenlglng Roomburg.

4

Zes

varianten uitbreiding capaciteit hockey met één veld

Het hebben van alle velden op êén complex is een dermate belangrijk argument voor de hockeyclub dat men de
voorkeur geeft aan de uitbreiding met één veld t.o.v. van twee velden op een sportcomplex elders in de stad.
Tennisvereniging Roomburg zou dan willen verhuizen naar het sporterrein aan de Zoetenroudsesingelwaar
koríbalvereniging Trigon momenteel is gevestigd. Trigon zou dan kunnen verhuizen naar Sporlpark Noord en
medegebruiker worden van de koríbalvelden van Pernix. Deze mogelijkheid in drie stappen wordt hieronder verder
aangeduid als variant 41.
Met als basis de uitbreiding van hockey Roomburg met één veld op de huidige tennisvelden van TC Roomburg zijn
nog twee andere varianten onder de loep genomen. De ene variant (A2) is de variant waarbij het aantal tennisvelden
van TC-Roomburg op de verhuislocatie aan de Zoetenruoudsesingel substantieel wordt verhoogd van 9 naar 12 (i.p.v.
t0 bij Al). Eíra ruimte wordt daarbij gehaald uit de groenstrook aan de noordkant van het sportterrein waar nu op
tijdelijke basis stadskwekerij Het Zoete Land is gevestigd. Korfbalvereniging Trigon zou ook in deze variant net als bij
variant A1 verhuizen naar Leiden Noord. 8ij de andere variant (A3) is gekeken naar de mogelijkheid om de Tennis te
verhuizen naar het sportterrein naar de Zoetemoudsesingel zonder dat korÍbal Trigon zou moeten verhuizen of
m.a.w. de mogelijkheid van gebruik van terrein aan de Zoetenvoudsesingeldoor Trigon én TC Roomburg.
Extra ruimte wordt in die variant ook gehaald uit de groenstÍook aan de noordkant van het sporttenein waar nu op
tijdelijke basis stadskwekerij Het Zoete Land is gevestigd. Daarnaast wordt ruimle gewonnen omdat het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond besloten heeft om met lngang van het seizoen 2014-2015 om te gaan spelen op een veld
met de afmeting van 40 x 20 meter (nu 60 bU 30 meter). Samengevat gaat het bij het uitgangspunt het realiseren
van één hockepeld op het terrein van TC Roomburg om twee varianten in drie stappen en één variant in 2 stappen:
5

A: drie varianten bii realisatie van extra hockeweld oo soortterrein van Roomburs
A1: Hockeyveld op TCR -> TCR naar klein Trigon -> KorfbalTrigon naar Noord/pernix
A2: Hockeyveld op TCR -> TCR naar groot TriSon (12 velden) -> Korfbal Trigon naar Noord/Pernix
A3: Hockeyveld op TCR -> TCR + Korfbal op groot Trigon

Met het uitgangspunt uitbreiding hockey met één veld op (sport)complex Roomburg lwam tijdens de oriënterends
fase van dit haalbaarheidsondezo€k al heel snel het altemalief naar voren om een hockeyveld nlet ln het
sportpark Roomburg maar ln het aanpalende park Roombury to reallsersn. Hoewel dit altematieÍ in strijd is met
één van de uitgangspunten van het haalbaartreidsondeízoek namelijk het vinden van een oplossing binnen de
bestaande sportcomplexen heefi de ambtelijke leiding besloten dit toch mee te laten nemen in het
haalbaarheidsondezoek omdat dit altematief op voorhand vsle voordeten lijkt te bieden.
Ook bij dit altematief dienden zich 3 varianten aan. Als eerste de variant (Bl) waaóij op het terrein van de speeltuin
de Schans een hockeyveld worclt gerealíseerd. Als h^,eede stap vindt bij deze eerste variant veíplaatsang plaats van
de Speeltuin naar het sportpark Zoetenryoudsesingel. Door herindeling van het tenein aan de Zoetenroudsesingel en
gebÍuik van de groenstrook aan de noordkant kan ook koríbal Trigon hier gevestigd blilven. Als voordelen werd op
voorhand genoemd dat de Tennisclub niet hoeft te verfiuizen en de speeltuin en de BSO Het Kasteel een botere
locatie krijgen. Die naschoolse opvang vindt nu zorvel plaats in het speeltuingebouw als in het gebouw van de
korbalverening. Eén locatie zou vooral minder verkeersbewegingen vergen en dat zou de verkeersveiligheid en de
kindveiligheid ten goede komen.
Bij de tweede variant (82) verhuist de speeltuin niet naar de Zoeterwoudsesingel maar naar het naastgelegen lrapvetd
in het Roomburgerpark. Bijdeze variant blijfr het tenein aan de Zoeterwoudsesingel ongemoeid en wordt het
(sport)park Roomburg opgewaardeerd tot multifunclioneel wijkpark. De multifunclionaliteit van het park geldt ook voor
de eerste variant en een derde variant (83). ln de derde varianl wordt een erira hockeweld gecreeerd op het
bestaande trapveld. Voordeelvan die variant is dat geen enkele club hoefr te verhuizen. Nadeel is dat het hockeyveld
niet aansluit op het bestaande hockeycomplex. Belangrijkst nadeel van al deze varianlen onder het alternatief is dat
een deel van het groen in de stad wijkt voor sport zonder dat daar compensatie voor mogelijk is.

I

B: drie varianten bii realisatie extra hockeweld in oark Roomburq

81: Hockey op speeltuin -> Speeltuin + Korfbal op klein Trigon
82: Hockey op speeltuin -> Speeltuin naar trapveld
83: Hockey op trapveld
De zes varianten en de benodigd te zetten stappen voor de realisatie zijn schematisch opgenomen in íiguur 1.

A

I

Realisatie hockeyveld op sportpark

Realisatie hockeyveld in park Roomburg

Stap 1

.f
Stap 2

,1,

a],

$

81

B2

ffi ffi ffi
.1,

Stap 3

,f

0

ffi ffi
A1

A2

A3

B3

tiguur 1: zes varianten
Nota bene: het is handig om dit schema apart aÍ te drukken en naast het rapport te houden bij bestudering
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Haalbaarheid

De haalbaarheid van de zes verschillende varianlen wordt ondezocht op de volgende aspec{en
1 ) Ruimtelijke haalbaarheid.
2) Financiële haalbaarheid.
3) Draagvlak bij betrokken clubs en bewoners

5.1 Ruimtcliikchaalbaarheid
Zoals hieóoven vermeld staat. is met de sportnota'Verleiden tot bewegen" het uitgangspunt vastgesteld om de
ruimteproblematiek op te lossen binnen de beslaande capaciteit aan sportvelden. Vooral het feit dat Leiden een
dichtbevolkte stad is met een onder druk staand grondgebied is een belangrijke reden voor dit uitgangspunt. Echter
ook de beperkte financiële mogelijkheden en het feil dat een deel van de sportterreinen ondeóespeeld wordt zijn
aígumenten voor dit uitgangspunt. ln principe gaat het bij ruimtelijk haalbaarheid om het Íeit of verplaatsing technisch
mogelijk is waarbij het gaat om zaken als passen de nieuwe velden op de nieuwe beoogde locatie qua maatvoering
en ondergrond, zijn de ontsluiting, de kleedkamer en parkeerbehoefte op een redelijk manier in te plannen e.d.
Bijkomend voordeel van dit uitgangspunt is dat er geen tiidrovende bestemmingsplanprocedures voor heziening van
de bestemming nodig zijn. Uit het voorondezoek blijkt dat dit niet helemaalopgaat. Een vohuaardig hockelrveld past
niet op het terrein van Tennisclub Roomburg. Een klein deel van de watergang (afscheiding met het park Roomburg)
en een klein deel van het wandelpad van het Park is nodig om dit mogeliik te maken. Eenzelfde deel kan worden
gecompenseerd op de kop van het tennispark d.w.z. dat een even groot deel van het sportcomplex kan worden
toegevoegd aan Park Roomburg. Voor deze beperkte ruil is echter wel een wijziging van het bestemmingplan nodig.

5.1.1 Groen
De aantasting van het groen die voor alle varianten in min of mindere mate geldt, is in Íeite ongewenst.
Vanuit groen is daarom om door ondezoek zeker te stellen dat er echt geen mogelijkheden zijn om ruimte lussen
clubs onderling uit te wisselen.
Mocht dit niets opleveren en wordt de keuze gemaakt om een eíra veld te realiseren in een openbare
groenvooziening dan zou het veld onderdeel moeten worden van het park. Een huidig speelveld oÍ gazon zou dan
wellicht kunnen worden opgewaardeerd tot sportveld.
ln het concrete geval van een extra hockeyveld in park Roomburg zou dit betekenen dat het eíra veld niet
weggestopt zit achter hekken, zonder enige relatie met het park maar dat het in het park komt te liggen, met een
goede inpassing en met recreatief medegebruik,
Een uitgebreide versie van de visie op het groen rond de uitbreiding is opgenomen als bijlage l.

5,2 Financiële haalbaarheid
A) huidig beschikbaar budgel en mogelijke exl,.a financieingsbnnnen
ln het uitvoeringsprogramma van de sportnota wordt aangegeven dat voor de aanleg van enÍa kunstgras voor voetbal
en hockey een budget (investering) is gereserveerd van in totaal€ 1.367.000. Van dat bedrag is voor de hockey voor
het aanleggen van kunstgras totaal €500.000,- gereserveerd. Daarnaast is er nog een bedrag beschikbaar van
€150.000,- voor groot onderhoud bij TC Roomburg.

B) nmingkosÍen
Duidelijk is dat bij elke variant het nog resterende bedrag van €650.000,- onvoldoende dekking biedt.
M.a.w. zelís bij de eenvoudigste variant om te komen tot één extra hockeyveld is er onvoldoende budget beschikbaar
en dienen wegen gevonden te worden om tot extra financiering te komen Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om
Btw-voordeel te realiseren: het Sportbedrijf (SBL) verhuurt de accommodaties aan verenigingen met tarieven waarin
tevens het verlaagde Btw-larief van 60/o is opgenomen. De Belastingdienst ziet het SBL als een ondememing van de
gemeente. Een gevolg hiervan is dat voor zover verhuur plaatsvindt waarbij BTW in rekening woídt gebracht de
betaalde BTW voor het beschikbaar stellen van de accommodaties kan worden venekend. ln dat geval kan bij 100%
BTW belaste verhuur de BTW (veelal 21o/o) op de investering worden teruggevorderd. Dit leiclt dan tot een lagere
netto investering.
ln paragraaf is per variant een raming gemaakt. De raming is exclusieí BTW en inclusief de kosten voor
projectbegeleiding (26% van de kosten exclusieÍ BTW)
Voor elke variant zijn de kosten geraamd. Voor alle varianten zal blijken dat de kosten hoger zijn dan het beschikbare
budget.

Omdat het om eeÍste indicatieve ramingen gaat is dit gedaan aan de hand van de te venrachte investeringskosten.
Het gaal om een eerste verkenning waaóij vooral onderlinge vergelijking van de verschillende varianten centraal
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staat. De belangrijkste kostenposten zijn geraamd. Daarnaast zijn er een aantal kleinere maar nog niet precies te

vooziene mogelijke kostenposten pro memorie opgenomen. Stelposten zijn groen en inrichting aanpassing bestrating
openbare ruimle
Uiteindelijk is het aan het gemeentebestuur om indien eí voor het uitwerken van één van de varianten wordt gekozen
ook de daarvoor extra nodige financiële middelen beschikbaar te stellen.
ln het Leids plan proces komen de kosten en de dekking van de kosten in eerste instantie aanbod bij het kaderbesluit
en vervolgens bij het projectbesluit.

5.3 Draagvlak bij direct betrokkenen

en bewoners

De aanpassing en uitbreiding van de sportcomplexen heeÍt een uitstraling die de grenzen van de sportterreinen
overschrijdt. Uitbreiding en aanpassing van de sportcomplexen biedt kansen en bedreigingen voor de omgeving en de
slad als geheel. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
Ovedast voor de omgeving.
De voorstellen voor een andere invulling van de sportcomplexen kan leiden tot intensiever gebruik en meer
geluids-, verkeers, oÍ lichtoverlast. Dat zal vooral spelen als op het terrein van Trigon tennisvelden worden
aangelegd. De vervanging van 9 tennisvelden door een hockeyveld op Roomburg zal waarschijnlijk niet leiden tot
meer overlast. Het is belangrijk deze eÍfecten vroegtijdig in beeld te brengen en mee te nemen in cle uitwerking
van de ideeën.
Kansen en belemmeringen voor gebruikers in de omgeving.
Op en rond de sportcomplexen zijn ook bedrijven en instellingen actieÍ, bijv. BSO, zoÍgcentÍum LorentzhoÍ,
lPSUde Bruggen, kweektuinvereniging etc. Het is van belang deze partijen bij de planvorming te betrekken en in
een vroeg stadium te inÍormeren. Mogelijk zijn er ook kansen op win-winsituaties.
Multilunctioneel gebruik en Wijksportparken.
ln de Sportnota Verleiden tot bewegen, die december 2012 door de Gemeenteraad is vastgesteld, is aangegeven
dat de gemeente wil streven naar multifunclioneel en meervoudig gebruik van sporlpaíken. De parken dienen een
openbaar karakter te hebben. Voor sportpark Roomburg is specifiek aangegeven dat het zich lot een
wijksporlpark kan ontwikkelen, dat ook een ontmoetingspunt in de wijk kan zijn en ruimte kan bieden aan
maatschappelijke fu nclies.

c

.

o

Om aan deze punten tegemoet te komen is hel wenselijk om voor de verdere uitwerking van één of indien gewenst
enkele varianten van de ondezochte varianten een stedenbouufiundig bureau in de arm te nemen.
Er zitten grote verschillen tussen de 6 varianten. De eerste drie varianten blijven grotendeels binnen de ruimtelijke
grenzen van de bestaande sportcomplexen (klein stuk van het park Roomburg is wel nodig zoals bij ruimtelijk
haalbaarheid aangegeven) maaÍ bij aldie drie varianten moeten er veel clubs verhuizen. 8ij de laatste drie varianten
wordt een deel van hel groenpark in gebruik genomen voor sport. Dit zal bij veel bewoners weerstand oproepen maar
ook hier geldt dat de voor-en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat uiteindelijk de keuze bij de raad
ligt.

I

6

Nadere uitwerking varianten

6.7 Alternatief

A Realisatie hockeyveld op sportcomplex Roomburg

6.1.1 A1: Hockeyveld op TCR -> TCR naar klein Trigon -> KorÍbal Trigon naar Pernix
Stap
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Fvsieke mogeliikheid
Op bovenstaande tekening is aangegeven hoe één hockeyveld iÍ€êpast kan worden op de locatie van de huictige
tennisvelden in sportpaft Roomburg. Dit betekent dat een klein deel van het paÍk en van de speeltuin moet worden
gebruild, dat de sloot en het voetpad aan de westkant van de tennisvelden moet woÍden veÍlegd ên er bomen moeten
worden verplaatst dan wel gekapt (met al dan niet nieur planten ). Daar zijn beeldbepalende bomen bij die so wie so
moêten worden verplaatst. De tennisvelden moeten worden ontmanteld (o.a. afooeren van de gravel) voordat het
hockeyveld kan worden aangelegd.

/,

Mooeliikheid m.b.t. bestemminosolan
Het vigerende bestemmingsplan voor lde locatie spoÍtcomplex Roomburg is: 'Zuidelijke Schil'.
Het spoÍtcomplex Roomburg heeft een bestemming Groen, Water en Sport en Recreatie. De bestaande hockey- en
tennisvelden hebben laatstgenoemde bestemming, de overige gronden hebben de bestemmingen Groen en Water.
Het plangebied is niet gslegen in beschermd stadsgezicht.
Uil het haalbaarheidsondezoek blijkt dat het aanleggen van e€n extra hockeyveld niet mogelijk is binnen de huidige
@ntouren van het bostemmingsplan. Een deelvan het hockeyveld zal binnen de bestemming S&R vallen. Een deel
zal binnen de bestemmingen Whter en gÍoen komen te vallen, wat strijdig is met het bestemmingsplan. Om dit
mogelijk te maken dient afgeweken te worden van het vigerende bestemmingsplan via een uitgebreide Wbboprocedure of via een bestemmingsplanheziening. Gezien de kortere doorlooptijd, de lagere legeskosten (circa
€17.000,- maÍmaal in plaats van circa €27.000,-) en het kleinschaliger karakter van het plangebied lajK de eerste
optie vooralsnog de meest logische.
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Bestemmingsplanverbeelding van de cultuurhistorische waarden: arles Íon noorden van de rcde bolleljeslijn is
beschermd stadsgezichl. De groene slippen zijn waardevolle bomgn. Vijl daaruan zouden moelen worden verplaalst
indien er een hockeyveld op de tennisvelden komt.
Kortom, het maken van een extÍa hockeyveld op sportcomplex Roomburg. ter plaatse van een aantal te verplaatsen
tennisbanen, is deels in strijd met het bestemmingsplan. Het aanleggen van een sportveld op gronden met een
bestemming Groen en Water is niet toegestaan. Er kan afgeweken worden van het bestemmingsplan via een
bestemmingsplanprocedure. Vooralsnog lijkt deze procedure kansrijk, mits in de ruimtelijke ondeóouwing de
haalbaarheid en inpasbaarheid goed is ondezocht en gemotiveerd.

Fntrriv(;tE t.l. t-tÁlrtllAÁRtrt- tt)

De totale kosten worden geraamd op ongeveer 1,4 miljoen. Vooral de kosten om de ruimte vrij te krijgen (gravel
vennijderen, sloot verleggen, bomen kappen of verplaatsen, nieuw voetpad aanleggen, speeltuin deels aanpassen)
zijn met ruim € 7 ton fors.
1

Hockeweld opTCR (A1 I M /A3 staD 1)
Bouuniip maken
lnrichtino
Proiectbeoeleidino
Subtotaal

€ 710.000
€ 555.000
€ 145.000

€ 1.410.000

DnrtricvtnK
HC Roomburg gaat er op vooruit. TC Roomburg heeft aangeven naar de Zoetenaroudsesingel te willen verhuizen mits
er tegemoet wordt gekomen aan het tekort aan tennisvelden of m.a.w. dat men meer tennisvelden ter beschikking
krijgt op de nieuwe locatie. Momenteel heeft men de beschikking over 9 velden (zie bovenste tekening op blz. 7).
Hoewel er maar een minimale aanpassing in het (groen)Park Roomburg nodig is voor dit plan is er wel een
bestemmingsplanhezieningsprocedure noodzakelijk waardoor er mogelijk weerstand zal ontstaan tegen het plan.
Qua verkeer en parkeerdrukte zullen er geen grote verschillen zijn. De venrachting is dat dit eerder minder wordt bij 1
hockeyveld t.o.v. 9 tennisvelden dan meer.
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Stap 2 Tennlsclub Roomburg naar klelnTrlgon
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Fvsieke haalbaarheid
Op de bovenste tekening op de vorige pagina is de huidige situatie weergegeven en daaronder is te zien hoe 10
tennisvelden kunnen worden gerealiseerd op de Trigon locatie zonder dat gebruik wordt gemaakt van de groenstrook
waar momenteel stadskwekerij Het Zoete Land gebruik van maakt.
Haalbaarheid m.b.t. bestemminqsolan
De aanleg van de tennisvelden volgens deze varianl valt binnen de huidige contouren van het bestemmingsplan. Een
beslemmingplanwijziging is niet nodig

FtN,iftr:rÍ,

t

i: t t/r/rl i'iriRl.tÍ: t{l

De variant A1 stap 2 met 10 tennisvelden op het huidige Trigonterrein wordt geschat op ongeveer €600.000,2

TCR oo Triqon (A1 stao 2)
Bouwriip maken
lnrichtíno
Proiectbeqeleidino

€ 2.000
€ 548.000
€ 140.000

Subtotaal

€ 690.000

DtAA(;vr r\K

Deze tweede stap is in de drie varianten onder A drie keer verschillend. Bij deze eerste variant van deze stap wordt
geen beroep gedaan op de groenstrook aan de noordkant van het sporlpaÍk Zoeteruyoudsesingel. Daardoor zal bij
deze variant het draagvlak bij de meeste bewoners groter zijn dan bij de andere 2 varianten van deze stap waarbij wel
deze strook wordt gebruikt voor sporl.

Stap 3 Koíbal Trigon naar Pernix
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Fvsieke haalbaafieid
Het is in pdncipe mogelijk om Tdgon gebruik te laten maken van de speelvelden van korbalvereniging Pemix in
Leiden Noord. Trigon heeft aangegeven dat dit Uj verhuizing hun voorkeur heeft. Daaóij hebben ze wel aangegeven
dat zij graag gecomp€nse€rd zouden worden voor het vedaten van het Trigontenein en wel in de vorm van een
tijdelijke of permanente halwaardoor ook gedurende het winterseizoen kan worden gekorbald op het eigen lenein.
Tot de mogelijkheden behoort een zogenaamde luchthal. Een dergelijk semipermanente hal kan in het winterseizoen
over een oÍ meerder velden aangebracht worden. Omdat zowel bij Pemix als bij Trigon ook wordt getennist is in
bovenstaande plantekening drie volwaadige tennisbanen ingetekend. Dit is mogelijk omdat onder de nieure
spelregels de aftnetingen van korÍbalvelden kleiner zijn dan tot nu toe.
Haalbaarheid m.b.t. bestemminosolan
De wijzigingen vinden plaats binnen de grenzen van het sportcomplex zodat er geen bestemmingsplanprocedure
noodzakelijk is.
FrNANcrÉLE ITAALBAARHETo

De kosten voor hedndeling van het Pemix-terrein worden geschat op ruim €670.000,-. Het overgrote deetvan het geld
is nodig voor de 4 kunstgras korbalvelden. Naar schatting € 384.000.

Korbal Pemix 4 velden íAí en A2 stao 3)
Boumnilo maken

lnrichtlno
PrcÍec'tbeoeleidino
Subtotaal

€ 3.000
€ 530.000

€ í37.000
€ 670.000

QSaAqy!.aí
Deze variant is nog niet mel Pernix besproken. Trigon is bereid mee te werken onder voorwaarden <l.w.z. dat ze een
winteraccommodatie kdjgen. lndien dat niet gerealiseerd wordt zal het draagvlak bij de club laag zijn.
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lndien de winteraccommodatie gerealiseerd kan worden gaan alle betrokken spoÍtverenigingen in deze variant er in
meer oí mindere mate op vooruit. De wijkbewoners zullen waarschijnlijk weinig enthousiast zijn omdat de druk op cle
wijk door meer sportmogelijkheid (1 extra hockeyveld en I extra tennisveld in de burgemeesterswilk en 2 korbalclubs
in plaats van I in Leiden-Noord) groter wordt. Van de drie A-varianten is dit wel de variant waaóij de extra druk het
minst is

varlant
Ruimte

Financiën
DÍaagvlak

Aí:

TCR .>

.>

Omdat het Hockeyveld voor een klein deel niet past op het tenein van de Tennisclub is ook
bij deze variant een bestemmingsplanwijziging nodig. Maar verder is dit de variant die het
minst ingrijpt in de bestaande bestemmingen omdat alles verder binnen het bestaande
sportareaal wordt ingevuld. Wel is de variant (samen met A2) de meest ingrijpende in die zin
dat het hier om drie opeenvolgende stappen gaat waaóij op drie locaties ruimtelijke
wiizigingen plaats moeten vinden.
Totaal kosten variant A1 €2.770.000.De SportveÍenigingen gaan er in meer of mindere mate op vooruit. De wijkbewoners zullen
waarschijnlijk weinig enthousiast zijn omdat de druk op de wiik door meer sportmogelijkheid
(í extra hockeyveld en I elira tennisveld in de burgemeesterswijk en 2 korfbalclubs in plaats
van I in Leiden-Noord) groter wordt. Van de drie A-varianten is dit wel de variant waarbij de
extra druk het minst is
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6.7.2 A2 Hockeyveld op TCR -> 'tC Roomburg verplaatsen naar Zoeterrvoud.scsingel (12
velden) -->KorÍbal Trigon naar Pernix
Stao 1. Íoelllk als

bllAll

Stao 2.TC Roomburq verolaatsen naar ZooteÍwoudseslnoel Í12 veldenl
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Fvsieke mooeliikheid
lndien ook de strook mee wordt genomen die momenteelwordt gebruikt doorstadslwekerij Het Zoete Land dan
kunnen er 12 tennisvelden worden aangelegd
Haalbaarheid m.b.t. bestemminosolan
Ook de Trigonlocalie valt in bestemmingsplan'Zuidelijke Sctril'. Deze locatie rs gelegen in beschermd stadsgezicht.
Het bestaande sporttenein heeft een bestemming Sport en Recreatie. Het clubgebour heefr tevens de aanduiding
'md' (maatschappelijke doeleinden), waaÍmee de BSO is toegestaan. De resl van het terrein heefr een bestemming
Groen. Ten noorden van het sportveld loopt een strook met een aanduiding'wa'(watergang), ten weslen van het
sportveld loopt een strook met een aanduiding 'sp'(speeltuin). Binnen de bestemming S&R zijn hockey-, tennis- en
korÍbalvelden toegestaan. Alleen binnen het bor.nrrrlak (rechtsonder op de kaart) is bebouwing toegeslaan. ln een
groenbestemming zijn sportvelden niet toegestaan. Voor het gecleelte van de groenstrook waarop thans
stadslandbouw plaatsvindt, is een procedure gevoerd om af te wijken van hel bestemmingsplan. Stadslandbouw valt
ook niet binnen de reguliere groenbestemming
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Er kan aÍgeweken worden van het bestemmingsplan via een uitgebreide Waboprocedure. Vooralsnog lijkt deze
procedure kansrijk, mits in de ruimtelijke onderbouwing de haalbaarheid en inpasbaarheid goed zijn ondezocht en
gemotiveerd.
Op de groenstrook die nu wordt gebruikt door de stadsl$,ekeÍii geldt in hel bestemmingsplan dat die beschikbaar is
voor een watergang. Deze watergang diende ter compensatie van de uitbreiding van verhard oppervlak bij
herontwikkeling van de Lorentrhof-locatie. lnmiddels zijn die plannen van tafel en kan gesleld worden dat de
bestemming voor een watergang zoals toen gepland niet meer nodig is.
Aangezien naast de oude Praktijkschool aan de Lammenschansweg binnenkort ook de gsbouwen aan de
Zoeterwouclsesingel van lpse de Bruggen herbestemd kunnen worden blijfi de bestemming wateígang vooralsnog
nodig. De wated<waliteit is in dit plangebied op dit moment slecht en in de planontwikkeling moet ook gebied worden
meegenomen voor watercompênsatie. Die staat nu nog gepland op de strook waar nu tijdelijk de stadskwekerij
gebruik van maakt. Mocht er voor gekozen worden om deze strook beschikbaar te maken voor sport bijvoorbeeld voor
de aanleg van tennisvelden dan is die watercompensatie zoals gepland niet meer mogelijk en moet daarvoor naar een
andere oplossing worden gezocht.
Stadsl<wekenj het Zute Land
Zoals gesteld maakt momenteel de stadskwekerij het Zoete Land gebruik van deze groenstrook. Een enthousiaste
club van vrijwilligers die nu vooralsnog op tijdelijke basis van deze grond gebruik maakt, maar graag op deze locatie
zou willen blijven. Aandachtspunt is daaóij dat een ruimtelijke visie galenst is voor deze groenstrook die aansluit op
het plantsoen/toekomstig Singelpark mocht deze strook niet voor sportvelden bestemd worden. Een ruimtelijke visie
betreffende gebruik en inrichting van het parkgebied, waar de kwekerij eventueel deel van uit maakt.
Aandachtspunten zijn dan onder andere of het wenselijk een kwekerij deel te laten zijn van een parkstrook dat wil
zeggen behoud van het groene karakter van de kwekerij als onderdeel van een openbare paÍkstrook. Openbaarheid
is essentieel omdat niet uitgesloten is dat met een helorerk de toegang vanuit het plantsoen beperkt wordt. Dan kan
de statlskwekedj een enclave worden in het parkgebied. Ook wordt dan beoordeeld of een kwekerijgebruik en inrichting passend is in de groengordel rond de binnênstad als deelvan het Singelpark. (zie ook bijlage l- visie op
groen)
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FlrunrucrÊle HAAI BAARHETD

lndicatieve ramino
De variant met 12 tennisvelden op het huidige Trigonterrein wordt geschat op ongeveer€820.000,-. Hoeurel
stadskweker[ het Zoete Land via een t[delfik contraci van de groenstrook gebruik maakt komen er bif deze variant
hoogstwaarschijnlijk eÍra kosten voor de gemeente al is het maar voor het zoeken/aanbieden van een altematieve
locatie voor het Zoete Land . Daarnaast zal bij <leze variant ook een oplossing moeten worden gevonden voor de in
het huidige bestemmingsplan opgenomen wateÍgang.
2

TCR 12 velden Trioon íA2 slao 2)
€ 3.000
€ 6s0.000
€ 167.000
€ 820.000

Bouwriio maken
lndchtino
Proiecibeoeleldino
Subtotaal

Dnnncvur
Deze variant M zal bij de omwonenden minder draagvlak hebben dan variant A1 omdat het aanwezige groen wordt
vermindert en de parkeerdruk in de wijk groter zal worden. Bij bij de TC-Roomburg zal deze variant wel positiever
worden ontvangen dan Ai omdat men 12 velden i.p.v. 10 velden aan capaciteit krijgt. De omwonenden zullen deze
variant wel positiever beoordelen dan de variant A3 (zie bl. 19) waaóij ook de Korfral aanwezig blijf op het tenein aan
de Zoetemoudsesingel.

Stao 3 Vemlaatslnq korfbalTrlqon naar Pernlx
ldem als stap 3 van

Aí.
.>

Ruimte

Financiën

Draagvlak

.>
I
ldem als bijAl: Omdat het Hockeyveld voor een klein deel niet past op het terrein van de
Tennisclub is ook bij deze variant een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze variant is
(samen met A2) de meest ingrijpende in die zin dat het hier om drie opeenvolgende stappen
oaat waaóii oo drie locaties ruimteliike wiizioinoen olaats moeten vinden.
Op één na duurste van de 6 ondezochte varianten mel een indicatieve kostenraming van
€2,9 miljoen. Dit komt door de 3 stappen, lets duurder dan variant Aí en dat komt doordat
hier sprake is van 12 i.p.v. 10 tennisvelden bii stap 2
ldem als bij A1: De sportverenigingen gaan er in meer of mindere mate op vooruit. Deze
variant zal bij de omwonenden minder draagvlak hebben dan variant A1 omdat het
aanwezige groen wordt vermindert en de parkeerdruk in de wijk groter zal worden. Bij de
TC-Roomburg zal deze variant wel positiever worden ontvangen dan A1 omdat men 12
velden i.p.v. 10 velden aan capaciteit kíijgt De omwonenden zullen deze variant wel
positiever beoordelen dan de variant A3 (zie blz.19 ) waarbij ook de Koríbal aanwezig blijÍ
op het tenein aan de Zoetemoudsesingel. ln deze varianl is er geen plek meer voor het Zoet
Land op het terrein aan de Zoeterwoudsesinqel.
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6.1.3 A3 ' Hockeyveld op TCR -> TC Roomburg verplaatsen naar Zoeterwoudsesingel (10
velden) +KorÍbal Trigon blijft op Zoeterwoudsesingel maarvelden worden verlegd.
Stap

í

Gelflk als b[ Ar (de blz.7l,

S$P e Verplaatslng TC Roomburg naar Trlgonterrcln . Korfral Trlgon bl[ft op Zoeterwoudseslnget maar

velden worden verlegd.
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Fysieke haalbaarheid
Op bovenstaande tekening nordt weergegeven hoe 10 tennisvelden op het Trigon terÍein in principe kunnen worden
geoeëerd naast 2 korÍbalvelden. Ruimtelijk is dit een variant die geen plaats laat voor de momenteel in het
bestemmingsplan opgenomen watergang (zie hieronder). Of deze watergang noodzakelijk is zal ahangen van het
plan voor de Lammenschansweg met de Lorentzhof en de Bruggen. Daarnaast zal er waarschijnlijk hier een eltra
clubgebouw moeten worden gevestigd. als zowel Trígon als de TC Roomburg deze locatie gaan gebruiken. ln ieder
geval is er eíra kleedruimte nodig. Hier is in principe ruimte voor, maaí dat gaat wel ten koste van de buitenruimte
van de BSO die medegebruiker is van het Trigon clubgebouw.
Aftnetingen tennisbanen:
I
18.29 x 36.57m -+18,75 x 37 m
2
34,26mx36.57m+35 m x37 m
3
50,23 x 36.57m -+50,75m x 37 m
4
66,20m x 36,57 -+66,50 x 37 m
Nieuwe accommodatie nodig voor Tennis, KorÍbalen BSO

baan
banen
banen
banen

Haalbaarheid m.b.t. bestemminqsolan
Gelijk als bij stap 2 in variant M (zie blz 15)
FrrunruOEt.E IIaALBAARHETD

lndicatieve raming
De aanleg van twee (kunstgras) korlbalvelden en lien tennisvelden inclusief omgeving en verlichling kost ongeveer
1.2 miljoen. Samen met gebruik door de 8SO wordt het sporttenein meer multifunc{ioneel en door meer verenigingen
gebruikt. De bestaande bebouwing moet ook aan de nieurue situatie worden aangepast. (uitbreiding en hednrichting

van de bestaande accommodatie).
Ook bij deze variant geldt net als bij A2 dat hoewel stadshrekerij het Zoete Land via een tiidel[k conlract van de
groenslrook gebruik maakt komen er hoogstwaarschijnlijk extra kosten voor de gêmeente komen al is het maar voor
het zoeken/aanbieden van een alternatieve locatie voor het Zoete Land . Daarnaast zal bijdeze variant ook een
oplossing moeten worden gevonden voor de in het huidige bestemmingsplan opgenomen watergang.

TCR 10 velden + Korfral (43 stao 2)

Bourriio maken
lnrichtino
Proiecibeqeleidinq
Subtotaal

€ 3.000
€ 952.000
€ 245.000

€ 1.200.000

Druncvux
Het samengebruik van de Zoeterwoudse Singel door TC Roomburg met Korfbalvereniging Trigon is nog niet met
beide clubs besproken. Doordat twee sportclubs van het terrein gebruik gaan maken komt er meer verkeers- en
parkeerdruk. Vanuit de buurt is veel weerstand van de buurt daartegen te venrachten
Bij deze varianl kan het Zoete Land niet langer gebruik maken van de groenstrook

;

Samenvattlno varlant A3: Hockeweld oo TGR -> TCR naeÍ orcot Trloon
KorÍbal Trlaon naar NoordlPemlx
ldem als bilAl en A2: Omdat het Hockeyveld voor een klein deel niet past op het tenein van
Ruimte
de Tennisclub is ook bij deze variant een bestemmingsplarnvijziging nodig. Maar verder is dit

Financiën
Draagvlak

de variant die het minst ingrijpt in de bestaande bestemmingen omdat alles verder binnen
het bestaande sportareaal wordt ingevuld. Wel is de variant (samen met A2) de meest
ingrijpende in die zin dat het hier om drie opeenvolgende stappen gaat waaóij op drie
locaties ruimteliike wiiziqinqen plaats moeten vinden.
Minst dure van de A-varianten (€2,6 mln omdat er hier maar sprake is van 2 stappen i.p.v. 3.
Voordeel van deze variant is dat er maar twee opeenvolgencle stappen nodig zijn en de
sportproblematiek binnen een beperkt gebied wordt aangepakt waarbij alleen de
tennisvereniging hoeft te verhuizen. Deze variant geeft tlaardoor ook de meeste druk op de
burgemeesterswijk en zal daardoor weinig draagvlak in die wijk hebben. Ook in deze variant
is er oeen olek meer voor het Zoet Land oo het terrein aan de Zoeteruoudsesinqel.
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6,2 B Alternatief realisatie
6.2.1
Stap

l

hockeyveld in park Roomburg- drie varianten:

Bf : HOCkey op speeltuin -> speeltuin naar groot Trigon + KorÍbal op groot Trigon

Hockey op speehuln.
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Fvsieke moqeliikheid
Op bovenstaande tekening wordt weergegêven hoe een hockeyvetd op het tenein van speeltuin Het Kasteel in
pÍincipe kan worden aangelegd. Dit is echter een erg krappe en daardoor dure vaÍiant oÍndat hoogstwaarschijnlijk
damwanden mo€ten uorden geplaatst daar waar het ingetekende veld dicht legen de sloten aankomt. BovendiEn
dienen in deze variant erg veel bomen te rrvorden gekapt of verplaatst. DE vadant is niet goed realiseerbaar. Een
betere variant is er daarom een waaóij er aên hockeyveld is ingetekend op het trapveld naast de speeltuin. (zie B
altematief 2 hieronder)
Mooeliikheid m.b.t. bestemminosolan
Het aan te leggen hockeyveld zal binnen de binnen de bestemming Water en Groen komen te vallen. dit is stdjrtig met
het bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken dient afgerveken te worden van het vigerende bestemmingsplan via
een uÍtgebreide Wbbo-procedure of via een bestemmingsplanheziening.
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Gezien het maken van sportvelden niet past in het bestemmingsplan. moet, mits de ontwikkeling uel wenselijk en
uitvoeóaar is, een procedure gevoerd te worden om af te wijken van het bestemmingsplan. Zo'n aftvijking kan
bestemmingsplanheziening of via een uitgebreide Waboprocedure ln tegenstelling tot de variant waarbij het
hockeryeld op de tennisvelden komt on maar een klein deelvan het park een heziene bestemming dient te kÍijgen
kan voor deze variant niet worden volstaan met de kortere en goedkopere bslemmingsplanheziening maar dient de
uitgebreide WABO-procedure gevolgd te worden. Op basis van een uitgeunrkte inÍichtlngstekening kan via die
uitgebreide Wabeprocedure (doorlooptijd minimaal 26 weken) een omgevingsvergunning verleend worden voor het
afuijken van het bestemmingsplan. Een eventuele kapvergunning kan hierin worden mesgenomen. Voor het voeren
van een uitgebreide Waboprocedure is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk waarin de gevolgen van het plan
voor de omgeving norden besproken en afgewogen. Deze onderbouwing ligt zes weken ter inzage, eenieder kan
gedurende deze termijn een ziensrijze bij het college indienen. ln de ruimteljke ondeóouwing dient aangêgoven te
worden hoe en waar het gÍoen en water gecompenseerd uroÍden en hoe het sportcomplex na de uitbrciding gaat
functioneren. HieÍtoe dient onder andere inziclrt in de parkeersituatie te worden gegeven. Ook dient ondezocfit te
woÍden welke (natuur)waarden er aanwezig zijn in de groensbook die plaats maakt voor het sportveld. Gedurende de
procedure dient een inbrmatieavond voor omwonenden gehouden te worden. Tenslotte dient ook de economische
uitvoeóaafieid aangetoond te worden: heefi de gemeente voldoende geld om dit project uit te voeren?

FINANCIÊLE HAALBAARHEID

Omdat in deze variant zorel de verplaatsing van de speeltuin inclusief het gebouw van Het Kasteel is opgenomen als
ook de uitbreiding van het tennispark met een tiende baan waardoor tevens de verenigingsruimte van TC Roomburg
moet worden verplaatst, zijn de kosten van deze vadant hoog. Dit is nog los van de omlegging van de sloot en het
voetpad. De to&ale kosten rvorden op circa 1.2 miljoen geschat.

Bí

1

Hockeweld oD sDeeltuin (B1 stao

Subtotaal

í)

Bouwrilo meken

€ 500.000

lnddrtlno

€ 755.000

PrcÍeclbeoeleldino

€ í95.000
€ 1.450.000

Dnancrnnx
Hockeyclub Roomburg: Tennisveld sluit direc{ aan op de huidige velden
Speeltuin en BSO het Kasteel: moeten verhuizen krijgen iets minder m2 mat kunnen winst boeken bij nieuwbouw
speeltuingeboudonderkomen BSO
Algemeen: aantasting van grcen (ver&vijnen trapveld en kappen van'enkelebomen) en meer parkeerbehoefte
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Fvsieke mooeliikheid
Verplaatsen speeltuin naar TÍigon: 4000m2 t.o.v. 3900m2 nu Gebouw í35m2
Koíbal verplaatsen naar Stadskweektuin
Afmetingen korbalveld (20 x 40 meter sec): 2 vetden 44 x48m
Parkeernorm:27 pp per 10.000m2 nenosportveld
Pafteerbehoefie Trigon: 23 pp
Mooeliikheid m.b.t. bestemminosolan
De Trigonlocatie valt in bestemmingsplan 'Zuidelijke Schil'. Deze localie is gdegen in beschermd stradsgezicht. Het
bestaande sporttenein heeft een bestemming Sport en Recreatie. Het clubgebornr heeft tevens de aanóuiding 'md'
(maatschappelilke doeleinden), waarmee de BSO is toegestaan. De resl van het terrein heeÍt een bestemming Groen.
Ten noorden van het spoÍtveld loopt een strook met een aanduiding'wa'(watêrgang), ten westen van hel sportveld
loopt een strook met een aanduiding'sp'(speeltuin). Einnen de bestemming S&R zijn hockey-, tennig en
korfbalvelden toegestaan. Alleen binnen het bornvrrlak (rechtsonder op de kaart) is bebouwing toegegaan. ln een
groenbestemming zijn spoÍtvelden niet toegestaan. Een openbaÍe speeltuin in de vorm van enkele speeltoestellen in
het groen is passend binnen de groenbetemming. Een speeltuinvereniging met een apart gebouw past ni6t binnen
de groenbestemming, hiervoor is de aanduiding 'sp' noodzakelijk. Voor het gedeelte van degroenstÍook waarop thans
stadslandbouw plaatsvindt, is een procedure gevoerd om af te wijken van het bestemmingsplan. Stadslandbowv valt
ook niet binnen de reguliere groenbestemming

Eurlegg!_ua !g4 Brglo
De kosten voor deze stap bedragen in totaal circa € 1,4 miljoen waarbij een belangrijk deel bestemd is voor een nieuw
gebowv voor Het Kasteel in combinatie met <le BSO. Ook komt in deze variant circa 2800 m2 eíra gebied bij het
sportareaal.

Bí
Speeltuin + Korfual Triqon (Bí strao 2)

Subtotaal

Boumiio maken

€ 3.000

lnrichtino
PrcÍec{beoeleidino

€ 947.000
€ 245.000

€ 1.195.000
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DnnnGvux
Speeltuin en 8SO het Kasteel: moeten verhuizen krijgen ongeveer golijk aantral m2 maar kunnen winst boeken bij
nieuuóouw speeltuingebotnv/oírderkomen BSO. BSO op éón locatie i.p.v. tu,se. Minder verkeer, veiliger. Nadeel is dat
er in deze vadant geen plek meer is voor het Zoete land of voor watercompensatie voor een niewv bouwplan
Lorentzhof.

.>
Ruimte
Financiën
Draagvlak

+

ln pÍincipo kan er één Hockewdd op heÍ têrÍein van de spe€ltuin worden aangelegd. Dit is
echter een oro kraooo en daardoor dure variant.
De koslen voor dezê slao bedraoen in totaal circa € 2^7 milioên
Voor tle Hockeyvereniging is dit een goede optie en in <leze vadant hoefr de tennisvereniging
niet te vsÍhuizen.
Speeltuin en BSO het Kasteet: moeten verhuizen kdjgen ongeveer gelijk aantal m2 maar
kunnen winst boeken Uj nieuwbouw speeltuingeboudonderkomen BSO. BSO op één locatie
i.o.v. twee. Minder veíleêr. veilioer.
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6.2.2 82 Hockey op speeltuin
$g!1.E!

-> speeltuin naar trapvelcl
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Fysieke haalbaarheid
Afrnelingen hockeyveld: 59 m x 99,4m/Parkeeóehoefte: 16 pp extra nodig i.v.m. extra hockeyveld/speeltuin/BSO
wordt wat kleiner 3200m2 t.o.v. 3780 m2 nu/behouden van wandelpaden en waterlopen/hierdoor minder
aanleiding/mogelijkheid om TC Roomburg uit te breiden en te herinrichten/aatasting van groen (ver<Írvijnen trapveld
en kappen van'enkele' bomen)/S evt. nieuwe kleedruimte nodig i.v.m. extra hockeyveld (niet getekend)
Mogelijk kan ook'n extra tennisveld worden gerealiseerd (wel getekend) waaóij het huidige gebouw van TC
Roomburg verplaatst dient te worden. De kosten hiervan zijn hieronder niet rneegenomen.
Haalbaarheid m.b.t, bestemminosolan
Ook voor de mogelijk is een eÍra hockeyveld te maken op de locatie van speeltuinvereniging 'Het Kasteel' geldt dat
een sporWeld niet is toegestaan binnen de bestemmingen Groen en Water, en evenmin binnen de aanduiding 'sp'
(speeltuin) die een deel van dit tenein heeft vanwege de speeltuin de Schans. Om deze variant mogelijk te maken
dient afgeweken te worden van het vigerende bestemmingsplan via een uitgebreide Waboprocedure of via een

bestemmingsplanheziening.

funHeaerlaauA BrEla
Omdat in deze variant zoryel de verplaatsing van de speeltuin inclusief het gebouw van Het Kasteel is opgenomen als
ook de uitbreiding van het tennispark met een tiende baan waardoor tevens <le verenigingsruimte van TC Roomburg
moet worden verplaatst, zijn de kosten van deze variant hoog. Dit is nog los van de omlegging van de sloot en het
voetpad. De totale kosten worden op circa €1.7 miljoen geschat.

a2

1

n2

Hockev oo soeeltuin /soeeltuin traoveld
Bouwrilo maken
lndchtino
PrcÍectbeoeleidino
Subtotaal

€ 750.000
€ 2.03s.000
€ 725.000
€ 3.510.000
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9gq.t_qvur
Hockeyclub Roomburg: Tennisveld sluit direcl aan op de huidige velden. Speeltuin en BSO het Kasteel: moeten
verhuizen krifgen iets minder m2 naar kunnen winst boeken bil nieurbour speeltuingebouw/onderkomen BSO
Algemeen: aantasting van groen (verchvijnen trapveld en kappen van'enkele' bomen) en meer parkeeóehoefie.

Ruimte

Financiën

Draagvlak

.>
B2z
ln principe kan er één Hockeyveld op her tenein van de speeltuin worden aangelegd. Dit is
echter een erg krappe en daardoor dure variant. Verhuizing van de speeltuin naar het
aanpalende trapveld is mogelijk maar de speeltuin krijgt dan wel iets minder ruimte. Ook
verdwijnt hiermee het tÍapveld
Omdat in dsze variant zowel de verplaatsing van de speeltuin inclusief het gebouw van Het
Kasteel is opgenomen als ook de uitbreiding van het tennisparlr met een tiende baan
waardoor tevens de verenigingsruimte van TC Roomburg moet worden verplaatst, zijn de
kosten van deze variant hoog. Dit is nog los van de omlegging van de sloot en het voetpad.
Oe totale kosten worden op circa €3,5 milioen geschat. Duurste variant
Voor de Hockeyvereniging is dit een goede optie en in deze variant hoeft de tennisvereniging
niet te vefiuizen. Speeltuin en BSO het Kasteel: moeten verhuizen krfigen minder aanlal m2
maar kunnen winst boeken bii nieuuóowv speeltuinqeboudonderkomen 8SO.
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6.2.3 83. Hockeyveld op huidig trapveld (naast speeltuin op park Roornburg)
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Fvsieke haalbaarheid
ln deze vadant bliift de tennis op haar huidige locatie en ook de speeltuin. Een klein deel van de speeltuin is nodig
voor deze variant. Denkbaar is om het vald nog meer naar onder/rechtrs te scfruiven waardoor minder grond van de
speeltuin nodig is c.q. geen damwand nodig is
Blijft overeind, dat in deze vadant geen gebruik wordt gemaakt van de het huidige spoÍtareaal maar van het park
waarvoor een uitgebreide bestemmingsplanwijzigingsprocedure nodig is waavan hEt maar de vraag is oÍ dat gaal
lukken.

I

Haalbaafieid bestemminosolan
Gelijk aan de varianten Bí en 82 komt hetaan te leggen hockeryeld te vallen binnen de binnen de bestemming
Water en gro€n en dat is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Om deze variant mogelijk te maken dient
afgeueken te nrcrden van het vigerende bestemmingsplan via een uitgebreide Waboprocedure of via een
bestemmingsplanheziening.
Gezien het makên van sportvelden en/oÍ een speeltuinvereniging niet past in het bestemrningsplan, moet, mits de
ontwikkeling wel wenselijk en uitvoerbaar is, een procedure gevoerd te worden om af te wijken van het
bestemmingsplan

FrNnrucrËle UAALBAARHETD

De kosten voor de variant met het trapveldje zijn niet goe<l te ramen, zolang niet exacl de ligging en de consequenties
voor de omgeving bekend zijn (o.a. elders aanleggen van een nieuw trapvelde en de eventuele compensatie voor de
verkleining van de sp€eltuin). lndicatief kan worden aangggeven dat - los van de compensatie - de kosten geen groot
versctril vertonen met die van het hockeyveld op de tennisvelden van TC Roomburg. Daarvoor worden de totale
kosten geraamd op ongeveer 1.5 miljoen.
Het aanleggen van een nieuw trapveld elders in het park is (nog) niet opgenomen in de kosten.
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B3

Hockeweld oo haoveld
Botmrliomaken
lnddrdno
Prolec{beoeleldlno
Subtotaal

€ 300.Ítoo
€ 87s-000
€ 305_000
€ í.480.fit0

Dnancwax
Hockeyclub Roomburg: Tennisveld sluit niet direct aan op de huidige velden
Speeltuin en BSO het Kasteel blijven op huidige locatie maar buiten klein stuk sp€eltuinteÍÍein inleveren en men woídt
meer ingebouwd in het sportpark.

Ruimte
Financiën
Draagvlal(

3: Hockev oo tnoveld
ln pÍincip€ kan er één Hockeyveld op her tenein van het trapveld rvorden aangelegd.
Ruimteliik oast het iets beter dan variant 82. Hod<eweld komt los van comolex
Goedkoooste vadant. Totaal kosten ziin afoerond €1.5 miliohen.
Voor de Hockew€renaging is rlit geen opumale oplossing Speeltuin en BSO het lGsteel
kriioen een kleiner tenein. maar hoeven niet te vefiuizen.

)
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7

Multi criteria analyse - haalbaarheid uitbreiding hockey

De zes varianten zijn hieronder via de methode van de zogenaanrde multi criteria analyse (MCA) met elkaar
vergleken. Als qiteda ájn opgenomen kosten, draagvlak en ruimtegebruak. Draagvlak is ondewerdeeld in dragvlak bij
spodveren(;ingen, ornyonenden (ovedast) en andee gebruikerc (BSO en stadspa*). Het critedum rulmtegebruik is
onderverdeeld in groen, verkeer / pakeren en stedebowv.
Het cdterium 'ko6ten'en paftemn zijn luantitation criteria. De orerige cdteria zijn l<walitatlef.

7.1

Scoretabel

ln onderstaande tabel z'ljn de zes alternatieven afgezet tegen de criteria

Toelicfiting ingevulde scoÍBs
Koaten
De kosten betreft de totrale kosten van de variant conform onderstaande tabel. De bedragen zijn '€1000,-

Opbonwoitedum kosten

-.)
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Verlant

A1

Hockcyr€ld op TcR (41

I

4.2,

/ A3 stap

A2

A3

82

B1

B3

l)
Bonrriio maker

710

71Q

71Q

hÍichtaru

555
145

555

555

suuotaal

145

14í0

1410

145

1410

TCR 10 r€lden Tngon (41 stap 2)
Bouwrijp maken

lnÍichtin
Projectbegeleiding
Subtotaal
Koód Pemix 4 rêlden

2

548
140

690

(Al en A2 stao

3)
Bou'vriio maken
lndchtino

Prciêctbeoeleidira

Subtdad

q

530
137

670

3
530
137

670

TCR 12 relden Tdgon (42 stap 2)
Eouv/Íiip maken
lnÍichtinq

3
650

ao

Subtotaal
TCR 10 relden + korbal gÍoot TriSon (A3 stap 2)
Botrwriio makeíl

3

lnÍichtim

952

245

r200

Subtotaal

l'tcckey\eld op speeltuin (81 stap

í)
BorrwÍiip maken
lnrichtin0

500
755
195

Proiectbegel€idirn

14fi

subtotaal
speelluin + koílbal TÍison (81 stap 2)
Bourl,Íijp maken
lnÍichtine

3

u7

Proieclbeoeleir
ectb€geleidiÍlg
SubtoÊaal

1195

Hockey op sp€eltuirV speeltuin op trap\êld (82 stap 1en 2)
Bottwriio maken

750
2035

lnÍichtim
Prdectbeqel€idinq

725
35íO

Subtotaal
Hock€y\€ld op trapriBld G3)
BourflÍiio maken

3m

lnÍichtlm

075
305

Subtolaal
Totaal

1@
2770

29W

2610

20/.5

3510

14W

Tabel opbotrw kosten ('€1000,-)

Draaovlak
Score schaal van 5 min (geen draagvlak) tot 0 (neutraal). Scores zijn in vergelijkend perspedief ingevuld.
Bij Hockev op basis van sporttechnisch / ruimtelijke inrichting rangvolgorde
1) Speelplek (81 en 82)
Op plek Tennisclub (A1 A2 en A3)
3) Trapveld (83)

2l

Biitennis

1)

Geen eÍfecl (alles blijft zoals het is) 81 /82 en 83

2l A2 ->wel verhuizen maar meer velden
3) A1 Verhuizen zelÍde aantal velden
4l A3 verhuizen zelfde aantal velden en dan ook nog in combi met korÍbal
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BiikorÍbal
1) 82 en 83 geen eÍfect (blijft zoals het is)

2l

A1 en A2 veóuizen naar Pemix (2 min)
A3 en 81 aanpassen van huidige speelplek en dan in combi met ander íunclie (3 min)
(discussie mogelijk om rangvolgorde2 en 3 om te draaien - aÍhankelijk van voorkeur koríbalvereniging)

3)

Bijomwonenden
1) A1 bhjft voor omwonenden gelijk omdat alles zich afspeelt binnen bestaande oppervlakten spoÍt
2) 81 en 82 (2 min) speelplek weg in een geval speelplek i.p.v. trapveld in ander geval speelplek bij Trigon
(gelijk negatief effecl verwacht
A2 en A3 (groen zoete land weg + extra overlast bij Trigon
83 park (trapveld) opgeofferd voor hockey
Bii andere gebruikers (stadstuin ÍZoete Land) / soeeltuin BSO De Schans)
1) A1 minst effect op andere gebruikers
81 82 83 efÍeclop speeltuin (te ovemegen om 83 iets beter te laten s@Íen
3) A2 en A3 zoete land weg

3)

4)

2l

Rulmteoebrulk
Groen
De scores zijn ingevuld op basis van de visie op groen (bijlage l). Variant A1 blfift binnen de contouren van het huidig
sportareaal en scoort daarmee voor dit criterium het beste. A2 en A3 scoren het slechtste ivm het moeten verplaatsen
van de stadstuin (3 min). 82 en 83 scoÍen slecht (2 min) ivm het verloren gaan van groen in het park. Variant Bí
scoort iets minder slecht omdat het oppervlakte verlies groen kleiner is dan bij 82 en 83
Parkeren
De score is een afgeleide van de venruachte koslen. ln de berekening is parkeren als kostenpost opgenomen. Deze
kostenpost is hier als score opgenomen. De scores zijn nog niet afgestemd met Stadsruimte, verkeer.
Stedenbouw
A1:
De stedenbouwkundige consequenties voor sporlpark Roomburg zijn gering, evenals die voor het Pernix-terrein. De
nieure velden lijken overal goed inpasbaar.
De Trigonlokatie uordt intensiever benut en zal wat meer overlast voor de omwonenden geven (licht, geluirl, verkeer).
PM: Onduidelijk is of tennisvelden ten koste van het speelveld consequenties hebben voor de BSO en de
Bonaventura.
Stedenbouud<undig staan we terughoudend ten opzichte van opblaasbare hal op het Pemix-terrein.
Per saldo beoordelen we deze variant met 0.

M:
Deze varianl scooÍt wat ongunstiger dan Al, gezien het feit dat de groene uitstraling van het Trigonterrein vermindert
en dat een groler tenniscomplex leidt tot meer effecten op de (rustige) omgeving.
Deze variant scoort -.

43.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor A2. Score: -.
81:
Deze variant lijkt stedenbouwkundig niet goed inpasbaar. De bomen en het pad langs de Van Vollenhovegracht
moeten wijken voor hoge hekwerken. Het risico dat de oeveÍ van de gracht moet worden uitgevoerd met damwanden
is reëelaanwezig en doet aÍbreuk aan de groene beleving die er nu is.
De doorgaande openbare route langs het water komt te vervallen. Het resterende deel van het park (met trapveldje)
zal heringericht moeten worden en een exlra loegangsbrug moeten krijgen.
De consequenties voor het trigonterrein lijken niet zo groot. Mogelijk kan de stadslandbou,v in dit moctelgehandhaaÍd
blijven (op een iets andere plek in het gebied).
Dit modelscoort -.
82:
Ook dit model heeft impacl op het park, maar door een zorgvuldige inrichting zou de openbare route langs het water
gehandhaafd kunnen blijven. Het sportcomplex (incl tennisvelden) kan in dit model een facelifr krijgen. Het trapveldje
verdwijnt, per saldo is er minder openbaar groen.
Deze variant krijgt de score 0.
83:
Ook voor deze variant geldt dat hij stedenbouwkunclig moeizaam inpasbaar is en een grote inbreuk doet op het park
31

Een geheel afgesloten veld lijkt ruimtelijk niet inpasbaar, zonder ook de bestaandê bomenlaan aan te tasten. Behoud
van de openbare rotte langs hetwater is niet mogelijk.
Een niet afgesloten, openbaar toegankelijk (gras?)hockeyveld lijkt wel inpasbaar, maar levert een onvoldoende
antwoord op de vraag vanuit de hockeybehoefte.
Deze variant scoort -.

7.2

Resultaat multi criteria analyse

Als aan de criteda gelijke geu,ichten rvorden gehangen is het resultaat van de multi criteda analyse de volgende
rangvolgorde
ln volgode van voorfteur

1)

A1

5)
6)

A2
A3

2l 83
3) 82
4l 81

ln onderstaande tabel is het resultaat van de MCA graÍisch ri,eergegeven. Hoe hoger de staafdiagram, hoe beter de
score. Per staafdiagram is de bijdrage per oiteria le zijn. (Zijn de kosten laag, dan is de bildrage groot. ls het
draagvlak hoog dan is de bijdrage hoog. ls het ruimtegebruik gunstig dan is de bijdrage hoog)
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8

Conclusie
a

Geen van de varianten scoort optimaal. ln vergelijkend perspectief is vadant A1 is de meest haalbare optie.

a

A$evraagd kan worden oÍ de maatschappelijke en financiële kosten van het realiseren van één extra
hockeyveld in (sport)pail< Roomburg opweegt tegen de te vemachten (sport)baten. Oe keuze is dan om geen
extra hocl<eyveld te cÍséron. Gezien de prognore voor de toekomstige belangstelling voor hockey is
uitbreiding met één veld geen duuzame oplossing. Sporttechnisclt is uitbreiding van de capaciteit met turee
velden aan te bevelen. Vanuit de visie gÍo€n wordt een pleidooi gehouden voor een nadgÍ ondeJzoek tot
uitwisseling van ruimte tussen sportverenigingen.

a

Een mogelijk uitrrcg is het vrijkomen van éên of twee voetbalvelden en het ombourriven van die velden tot twee
hockeyvelden en het opknappen van oude voetbalkleedl€mers of het realisêÍen van nieur te bonven
kleedkamers. De kosten van een dergelijk dependance uor<len geraamd op 1,7 miljoen (zie hieronder). Het
nadeel dat dit niet eerder zou kunnen dan één van de 6 ondezoclrte varianten lijkt niel op te gaan gezien het
hit dat bij al de zes vadanten een b€stemmingsplanprocedure noodzakelijk is en dat is Uj deze'uitwegvadant'
niet nodig. Een ander voonleel is <lat het hier gaat om de realisatie van 2 extra hocteyvelden in plaats van
één bij alle bovenstaande varianten.

Eourvrllo maken

€.4.000

lnrldttno

€ r.308-000

PrcÍectbeoeleldlno
Totaal

€ 354.000

€ 1.710.000

(PM post (extra kantine))
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Bijlage I: Visie op groen

Er zijn drie scenario's opgesteld voor de zoektocht naar ruimte voor hockey.

Bijde afrreging tussen deze scenario's is het belangrijk om voldoende rekening te houden met het belang van groen;
groen is nu eenmaal essentieel voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
ln de volgend notitie wordt eerst ingegaan op:
het belang van groen op zichzelf.
daarna wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die een meervoudig gebíuik van sportvelden en groen
bieden, wanneer de ruimte schaars is.
tenslotte wordt ingegaan op het Stadslandbouwproject.

r
.
.

Grocn in dc stad
De hoeveelheid groen per inwoner in Leiden is laag: 58 m2, teruijl het landelijk gemiddelde ligt op 75 m2 ger inwoner
ln de íntensief bebouwde stad is het landelijk streeígetal niet haalbaar. Daarom is het belangíijk om in elk geval de
huidige hoeveelheid per inwoner op peil te houden en de (gebruiks-)kwaliteit optimaalte maken en te benutten.
Eelangrijk is om bij nieuwe projecten te ondezoeken welke groenelementen behouden kunnen blijven. Dit geldt met

name voor houtopslanden die beschermingswaardig zijn. Wanneer er toch bomen worden gekapt. moet worden

ondezocht welke bomen kunnen worden verplant.
Bij nieuwe projec{en is het uitgangspunt: 'groen blijft groen'en zuinig omgaan met bestaande en potentiële
kwaliteiten'. Wanneer per saldo minder oppervlaktegroen en/of minder bomen terugkomen is het noodzakelijk dit

'verlies' elders te compenseÍen.

Basisdocumenten voor de omgang met gÍoen zijn de Groene Kaart Leiden (behorend bij Bomenverordening), waarop
de belangrijke individuele bomen zijn aangegeven, en het Beeldkwaliteitsplan dat hoort bij de Groenbeleidsnota
"Versterken en verbinden'.
Het ter discussie staande gÍoen in Park Roomburg, in het Trigonterrein als in Pemix maken deel uit van de Groene
Kaart. Dat wil zeggen dat cle bomen in die structuren de hoogste mate van bescherming verdienen en in principe niet
mogen worden gekapt.

Meervoudlg gebrulk
Twee mogelijkheden in het ondezoek " ruimte voor hockey' zijn onderbelicht en verdienen dan ook meer aandacht:
ccn bctcrc vcrdcling van vraag en aanbod van de huidige velden.

.
o

hct multifunctioneel inrichten van nieuwe velden vergelijkbaar met cen sporthal rvaar mccrdcr
sportcn in één hal beoelend kunnen worden;

Hoe om te gaan met de groene openbare ruimte?
Voordat er besloten wordt om beschermd groen aan te tasten of te vemijderen, moet zeker zijn ctal mogelijkheden om
ruimte tussen clubs onderling uit te wisselen, optimaalzijn benut.
Mocht het echt niet anders kunnen, dan is de schaarse ruimte in Leiden niet gebaat bij aÍbakening van ruimte voor
bepaalde doelgroepen.
ln het onderzoek 'ruimte voor hockey" wordt tot nu toe zuiver gekeken naar de behoefre voor hockeyvelden en niet
naar de algemene behoefte voor (groene) gebruiksruimte binnen een wiik of stadsdeel. Het is verstandig om
hiernaar met een bredere blik te kijken en te zoek naar mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.
Sportvelden / volkstuinen en begraafplaatsen zijn onderdeel van de Leidse groenstructuur. Een passend medegebruik
versterkt de positie en het draagvlak.
Concreet betekent dit dat bij de realisatie van nieuwe velden een overmaat aan ruimte moet worden opgenomen, om
róndom en óp de vooziening medegebruik toe te laten en het sportveld ruimtelijk en functioneel onderdeelte laten
zijn van een openbare groenvooziening.

Het Stads lan d bouwproJect
8ij de afrreging tussen de verschillende functies neemt het Stadslandbounrproject in het Trigon-park een apaÍte plaats
in. Het is een burgerinitiatief, dat (nu nog) tijdelijk op deze plek zit. De initiatiefnemers hebben ambitieuze plannen om
er een groen en bruisend geheel van te maken, samen met buurtbewoners en vrijwilligers. Men werkt samen met
sociale instellingen zoals Jeugdzorg om longeren leer/werktrajeclen aan te kunnen bieden, Verslavingshulp voor
dagbesteding, etc. Ook werken er stagiairs landbouw en voedingsleer.
Project past in parlicipatie maatschappij. De gemeenle Leiden probeert meer verantwoordelijkheid voor de
leefomgeving bij de burgers te leggen. Dit soort initiatieven past bij de participatiemaatschappij en schakelt
bewoners in zowel op het gebied van groenonderhoud als van zorg. Ook verhoogt het de sociale cohesie.
Meervoudig gebruik. ln het project wordt, behalve aan een tuin met opbrengst, ook gewerkt aan een mooie
veólijfs- en wandelplek, waar niet alleen de initiatiefnemers en vrijwilligers wat aan hebben, maar ook de
omwonenden.

.

.
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Plaatsgebonden. Van belang is ook dat het niet een proiec't is dat zidr makkelijk laat verplaatsen- wet minder
dan een spoÍtaccomodatie -. D'e relaties van het proiec't met de omgoving en de ornrrcnenden maken er eeít
essenfteel onderdeel van uit. H€t bit dat het in de Unnenstad zit, ma*t het proiect tot stadslandbouw.
veÍplaat{tiítg naar buiten de stad onhooÍnt het proieci grotendeols zijn bestraansrecfrt.
Het verdient aanbeveling om bownstaaírde good mee te urogen in de afrrcging.

Goncludercnd
Aantrasting van het groen is in

bite ongptyen$.

Eerste optie is daarom om door onderzoek zeker te stellen dat er ectrt geen mogeliikieden zijn om ruirrte tlsseÍt
dubs ondeding uit te wisselen.
Itlocht dit niets opleveren en lvordt de keue gemaakt oln e€n extra veld te rcaliseren in oen openbare
grcenvooziening dan zou het veld onderdeel moeten ruorden van het pail. Een huidlig speelveld of gazon zou dan
wellicht kunnen worden opgomadeerd tot sportveld.
ln het concrete geval van e€n oÍra hockeyveld in pafi Roombury zou dit betekenen dat hd eÍra veH niet
u,sggêstopt zit adtter hekken, zonder enigo relatie mat het pad< maar dat het in het perk komt te liggen, met e€n
goede inpa*siírg en met Í€ct€ata€f medegebruik.

,)
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Onderuarp Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Geachte leden van de raad,,
Op 20 december 2012is de sportnota'Verleiden tot bewegen'vastgesteld. De sportnota
bestaat uit een kadernota, waarin de uitgangspunten en ambities voor het sportbeleid zijn
geÍormuleerd en een sportaccommodatieplan, waarin de benodigde investeringen voor de
sport zijn opgenomen. Naast de sportnota is een uitvoeringsprogramma opgesteld. ln het
uitvoeringspíogramma is een aanlal concrete acties opgenomen. Eén van de acties betreft
een ondezoek naar de herinrichting van sportparken (actie 7).
Uit het Sportaccommodatieplan is gebleken dat een aantal sportvelden met onderbespeling
heeft te maken en een aantal met overbespeling. De overbespeling bij hockey ís het grootst.
De gemaakte prognose voor de belangstelling van hockey maakt duidetijk dat de
overbespeling kan worden opgelost met de uitbreiding van de capaciteit met twee extra
velden. Als randvoonryaarde is opgenomen dat uitbreiding zou moelen plaatsvinden binnen
het huidig sportareaal. Mogelijkheden hiertoe zou de onderbespeling op velden bij voetbalen
korÍbal kunnen zijn.

ln het najaar van 2013 is een ambtelijk vooronderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke
mogelijkheden voor uitbreiding van het sportareaal met twee hockeyvelden.
De hockeyvereniging heeft hierbij aangegeven dat een uitbreiding van velden elders in de stad
in de vorm van een dependance of satelliet absoluut niet de voorkeur heeft. De vereniging
wilde het ondezoek in eerste aanleg beperken tot de mogelijkheden die binnen de wijk
Roomburg voorhanden zijn. Vanuit de hockeyvereniging ís voorts aangegeven dat zij ook
geholpen zijn met de uitbreiding van één extra hockeyveld plus een trainingsmogelijkheid in of
rond het huidig sportcomplex Roomburg.
Het vooronderzoek, aldus afgekaderd, had een tweeledig doel: ten eerste te inventariseren
waar fysiek uitbreiding mogelijk is en ten tweede een seleclie te maken van de meest
kansrijke varianten. ln totaal zijn elf mogelijke varianten geïnventariseerd. De varianten zijn
met een multicriteria-analyse met elkaar vergeleken. De drie meest kansrijke varianten zijn
wat uitgebreider besproken met hockeyvereniging Roomburg en tennisclub Roomburg. Na het
overleg is afgesproken een nader haalbaarheidsondezoek uit te voeren naar die
mogelijkheden.

Dalum
Kenmeík
Pagina

2 maan 2015

Gemeonto Leidon

2t14t13170É

2t3

In de tweede helft van 2014 heeft het haalbaarheidsonderzoek vorm gekregen. De
haalbaarheid ruimte vrijspelen voor één hockeyveld op (sport)park Roomburg is ondezocht in

zes varianten. ln drie van deze varianten wordt een extra veld gecÍeêerd op het huidig
sportpark. ln de drie andere varianten wordt de uitbreiding gezien in het (overig deel van) park
Roomburg.
De haalbaarheid van de varianten is onderzocht op de aspecten: Íinanciële haalbaarheid,
ruimtelijke haalbaarheid (planologisch, stedenbouwkundig, gÍoen en parkeren) en draagvlak
bij direct betrokkenen en bewoners.
Uit het haalbaarheidsondezoek dat u als bijlage bij deze brief vindt, komt naar voren dat geen
van de varianten binnen het beschikbare Íinancieel budget van €650.000,- blijft. Voor de
realisatie van de goedkoopste variant is circa €1,5 miljoen nodig. De duurste variant vraagt
circa €3,5 miljoen.'De verhouding lussen kosten en opbrengsten van alle zes varianten is in
het licht van de opgave problematisch te noemen. Geen van de ondezochte varianten biedt
een kant en klare goede, duurzame en integraal in de wijk passende oplossing voor de
ruimteproblematiek bij de hockeyverening.
ln december 2014 is het haalbaarheidsonderzoek toegelicht aan kinderopvang 't Kasteel,
stadstui nderij' Het Zoete Land', hockeyveren iging Roomburg, tenn isclub Roomburg en
korfbalvereniging Sporting Trigon. De beschreven varianten zouden in meer of mindere mate
gevolgen hebben voor de genoemde verenigingen. Begin januari is aanvullend gesproken met
speeltuinvereniging 'De speelschans'. Ook de wijkvereniging is geïnÍormeerd. De
verenigingen is gevraagd le reageren op het haalbaarheidsondezoek. Donderdag22 januari
zijn de reacties op het haalbaarheidsonderzoek met alle betrokken verenigingen besproken. :
Het overleg heeft duidelijk gemaakt dat geen van de varianten op brede steun kan rekenen.
Tijdens deze bijeenkomst is op initiatief van de tennisvereniging afgesproken dat de betrokken
(sport)verenigingen een gezamenlijk plan / wijkinitiatief gaan ontwikkelen.
Op woensdag 18 februari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en de
portefeuillehouder Ondenltrijs, Sport en Duurzaamheid. Tijdens het gesprek is het wijkinitatief
verkennend besproken. Gebleken is dat het initiatief tijd en ruimte voor nadere uitwerking op
technische, ruimtelijke en met name financiéle aspecten vraagt.
Gezien de opgave ruimte te creëren voor hockey, het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek en
het wijkintiatieÍ worden de volgende stappen voorzien:
Het geven van ruimte aan de initiatiefnemeís voor het uitwerken van het wijkinitiatief
Het uitwerken van de minst problematische variant uit het haalbaarheidsonderzoek
met gebruikmaking van suggesties die de verschillende betrokken partijen hebben
aangedragen naar aanleiding van het haalbaarheidsondezoek,
Het zoeken van een trldelijke, korte termijnoplossing voor de ruimteproblematiek bij de
hockeyvereniging.
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Onze prognoso is dat rond de zomer de Ínogelijkheden scheÍper in beeld zijn. Wj hopen u
dan te kunnen inbrmercn orer de nreest geêigende Ujdeliike en struc-turcle oploosing voor de
uibreUing van hockey.
ln de wmachting u hiermee voldoende te h€bben geïnÍomeerd,
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Boslulten:

1. Het haalbaarheidsonderzoek

ruimte vrijspelen voor I extra hockeyveld in (sport)park
Roomburg vast te stellen, met als conclusie:
ruimte te geven aan de initiatiefnemers voor het uitwerken van het
wijkinitiatief;

a.

' lndien van toepassing; bij instemming/vasbielling plsnning & contíol producl. kÍ€dietvooBtel. b€gÍotiírgswíziging.
voorstel mel aaoín€Ítelijk Íinancl€ol íblco. Dek'ling post onvooízion oí algemene mitdelen.
!

Voorstellen met fnanciële consequenties dienen altijrl geparaÍeoíd te ryoíÍl€n door de direcliecontroller van

ServloepuntTl
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b.

2.

de minst problematische variant uit het haalbaarheidsondezoek met
gebruikmaking van suggesties die de verschillende betrokken partijen

hebben aangedragen, uit te werken;
een tijdelijke korte termijnoplossing voor de ruimteproblematiek te zoeken.
bijgaande brief aan de raad met kenmerk 2114l,131704 inzake
'haalbaarheidsondezoek uitbreiding hockey' vast te stellen.

c.

Perceamenvatting:
Op20 december 2012is de sportnota'Verleiden tot bewegen'vastgesteld. Om de
uitgangspunten uit de nota handen en voeten te geven is een bijbehorend
uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeelvan het uitvoeringsprogÍamma is een ondezoek
naar de herinrichting van sportparken. Het ondezoek is opgenomen om in te kunnen spelen
op onder- en overbespeling van velden. Voor de overbespeling / tekort aan velden bij hockey
is een haalbaarheidsondezoek verricht om te beoordelen of het mogelijk is binnen de wijk
Roomburg een extra hockeyveld te creëren. ln het haalbaarheidsondezoek zijn zes varianten
met elkaar vergeleken. Geen van de varianten past binnen het beschikbare financieel budget.
Op22januari is het haalbaarheidsondezoek besproken met kinderopvang't Kasteel,
stadstuinderij 'Het Zoete Land', hockeyvereniging Roomburg, tennisctub Roomburg,
korfbalvereniging Sporting Trigon en speeltuinvereniging De Speelschans. De varianten
zouden in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de genoemde verenigingen.
Geen van de varianten kan rekenen op steun van belrokken (sport)verenigingen.
Tijdens de bijeenkomst op 22 januari is op initiatief van de tennisvereniging afgesproken
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Biilaoen
1. Haalbaarheidsondezoek ruimte vrijspelen voor 1 extra hockeyveld in (sport)park

2.

Roomburg
Brief aan de raad (kenmerk 2114113170Á) inzake'haalbaarheidsondezoek uitbreiding

....|t.qqÍsvl..

Í7 Openbaar

Í- Vertrouwelfk,

omdat:

Doel
lnformeren raad over de voortgang uitbreiding benodigde capaciteit hockeyvelden

Bestaand kader
RB 12.0118 Sportnota 2013-2018

Overweglngen
Een haalbaarheidsondezoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden van de uitbreiding van de
bestaande capaciteit hockey met één exlra veld. Zes varianten zijn ondezocht. Het betreft
drie varianten op beslaande sportcomplexen en drie varianten in park Roomburg. De
conclusie van het haalbaarheidsondezoek is dat de maatschappelijke en Íinanciële kosten
van het realiseren van êên extra hockeyveld in (sport)park Roomburg niet opwegen tegen de
te vemachten (sport)baten.
Begin 2015 is het haalbaarheidsondezoek besproken met de betrokken verenigingen
Tijdens deze bijeenkomst is op initiatief van de tennisvereniging afgesproken dat de
betrokken (sport)verenigingen een gezamenlijk plan / wijkinitiatief gaan ontwikkelen.
Op woensdag Í8 februari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de initiatiefnemers en de
portefeuillehouder Ondenrijs, Sport en Duuzaamheid. Tijdens het gesprek is het wijkinitiatief
verkennend besproken. Gebleken is dat het initiatief tijd en ruimte voor nadere uitwerking op
technische, ruimtelijke en met name Íinanciële aspecten vraagt.
Gezien de opgave ruimte te creëren voor hockey, het uitgevoerde haalbaarheidsondezoek
en het wijkintiatief worden de volgende stappen voozien:
Het geven van ruimte aan de initiatiefnemers voor het uitwerken van het wijkinitiatief
Het uitwerken van de minst problematische variant uit het haalbaarheidsondezoek.
met gebruikmaking van suggesties die de verschillende betrokken partijen hebben
aangedragen naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek,
Het zoeken van een tijdelijke korte termijnoplossing voor de ruimteproblematiek bij de
hockeyvereniging.
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De prognose is dat rond de zomer de mogelijkheden scherper in beeld zijn. In de zomer
kunnen college en raad geïnformeerd worden over over de meest geëigende tijdelijke en
structurele oplossing voor de uitbreiding van hockey.

Afstemmins
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Sociaal en EconoínFch B€l€it
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Projeclbuoau: plankGten on pÍoj€doÍganbatie

o

Botíol(kon voÍonigingen: kaíxtoropvsílg't Kaslêel, staGtuindoíii'Het Zo€te Land'. hod(eylrsoniging
Roombury. tennbclub Roorltbuq, koÍfrahrsíBnaging Spoiling Trigon en sp€olluinvaÍ€niging De

Speebchans.

FlnanciËle, peÍsonele en oÍganisatorlsche conseguentios
De varianten uit het haalbaarheidsondezoek zijn doorgerekend. Het beschikbare budget is
€650.000,De goedkoopste variant wordt geÍaamd op €1.5 miljoen, de duurste op €3.5 mitjoen.
De berekening van de kosten van de varianten betreft richtbedragen met een behoorlijke
marge. De berekeningen zijn gebruikt om een goede onderlinge veÍgelfking tussen de

)

varlanten mogelijk te maken op het aspect'kosten'. Een verdere calculatie met een smallere
bandbreedte (inclusief BTW verrekening) is aan de orde in het kader van een op te stellen
projectbesluit voor een te kiezen oplossingsÍichting.

Jurldlsche consequentles
De varianten zijn bekeken op effecten aangaande het bestemmingsplan

CommunicatlelPubliekepartlclpatle
lCommunicatie en Publieksparticipatie wordt verder uitgewerkt na het gesprek van de
portefeuillehouder ondenrijs, sport en duuzaamheid met de initiatiefnemeÍs van het
multifunc{ioneel vrijetijdswijkpafi
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Commissie Ondenruijs en Samenleving

Onderuerp
Raadsvoorstel
Presidlum
Portefeuillehouder
Behandeling Cie OS
Behandeltljd

: n.v.t.
: weth. De Wit
: 23-M -201 5 Bespreekstuk
: 45 minuten

Raad

: n.v.t.

: Haalbaarheidsonderzoek Hockey
: n.v.t.

Behandelvoorctel:
Tildens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de
wethoudersbrief over het haalbaarheidsondezoek Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fraclies hebben gezamenlijk onderstaand behandelvoorstel ingediend.
lnmiddels hebben zich 4 insprekers gemeld:
Í
namens de'Vrienden van Roomburgerpark'
2) Ad van der Waals, omwonende
3) Klaas-Jan Doeven, namens de intitiatiefgroep (die in de brief wordt genoemd)
4) Roelof Hol, voozitter LHC Roomburg

)lhÍdink,

Van de voozitter van de Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk, Regine Scholten, heeft
u een kopiebrief aan de wethouder ontvangen.

Politleke relevantie
Haalbaarheidsondezoek Hockey en de mogelijke implicaties van de wethoudersbrief
Vragen aan de poÉefeuillehouder (vragen worden voor behandellng beantwoord):
Bij de vaststelling van de Sportnotain2012 is een raadsbesluit genomen met daarin o.a. het

volgende beslispunt: de oplossing voor het ruimtegebrek van de hockeyvelden en tennisbanen
wordt gezocht in medegebruik van velden bij verenigingen met onderbezetting van de velden
(ruimtelijk en praktisch is geen uitbreiding sportareaal mogelijk).
- De bepaling dat uitbreiding zou moeten plaatsvinden binnen het huidig sportareaal lijkt redelijk
makkelijk lijkt te worden losgelaten na de wens van hockey om uitbreiding binnen de wijk te
realiseren. Waarom is dat? Waarom is de raad/commissie niet vooraf geconsulteerd over het
mogelijk loslaten van de vastgestelde beleidslijnen?

Voonf is nog eens te benadruRhen dat de ruimleproblematiek van hockey een probleem is dat
al veel jaren speeÍf. Gezien het benodigd ruimtebeslag liggen oplossingen n onze
dichtbebouwde slad niet voor het opnpen.
Bij het onderzoe| naar uitbreiding van hoc4ey r.s geslarl met het kijken van
oplossrngsmogelijkheden binnen het bestaande spoftareaal. ln eerste instantie is gekeken naar
nogelijhheden om twee hockeyvelden te realiseren. Later is na overleg met de hockey
vereniging ondenoek verricht naar oplossingen voor de uitbreiding van 1 extra veld. ln het
haalbaarheidsondenoek zijn zes varianten onderzocht. Het gaat om drie vartanbn binnen het
bestaande sportareaal en drie varianten builen het sportareaal. De varianten buiten het
sportareaal zijn opgenomen vanuit de beperkingen waartegen aangelopen werd om
oplossingen te vinden binnen het sportareaal. De belangrijkste eruaren beper4ingen zijn spotl
technisch van aard d.w.z. de wens om velden met dezelfde sportfunctie bij elkaar te situercn en
de afhankelijkheden die ontstaan als oplosslngen binnen het bestaande areaal moeten worden
opgelost. Op meerdere plekken moeten veranderingen plaatsvinden om het beoogd rcsultaat te
verhrijgen. Als é6n van de schake/s uitvalt, kan het eindresultaat niet worden bereikt.
ln het haalbaarheidsonderzoek is geconcludeerd dat gezien een drielal hoofdfactoren (kosten,
draagvlak en ruimtegebruik) geen van de varianten haalbaar is binnen de bestaande kaders.
Het college laat het vinden van een oplossrng binnen het bestaande sporlareaal nog nr'et los,
maar gezien de bespreking van het haalbaarheidsondenuk met de betrokken
sportverenigingen en het daaruit voortvloeiend idee voor een wijhinitiatiet, geeft het college
gnag ruimte aan de initiatiefnemers. Het geven van ruimte aan de sfadpasl in de filosofie van
ons collegeprogramma en het recent advies van de raad voor maatschappelijke ontwikkeling
'leren innoveren in het sociaal domein'. Vanuit de vennderende rol van de overheid wordt
geadviseerd om in de beleidsvorming meer en meer ruimte te geven aan de mensen zelf.
Gebrui( gemaakt moel worden van daar waar de kennis over het dagelijks gebruik van de
ruimte en omvang met elkaar aanwezig is. Drï is in de buurt en niet op het kantoor van het
sladhurb.

/Vaasf het geven van ruimte aan de initiatiefnemerswordt de minst problematische vaiant uit
het h aalbaarhe idsondenae R verder uitgewerht. Bij de uitwerking zal zorgvuld ig wode n
afgewogen of een oplossrng binnen het bestaande sporlareaal het meest gepasf rb.
Gezien het gegeven dat de varianten nog in ondenoek zijn en het college het loslaten van
oplossingen binnen het bestaande sportareaal niet op voorhand voornemens is te doen, gaan
wij gnag in debat over een voorstel na de vooniene stappen zoals opgenomen in onze brief.

- De wens om uitbreiding binnen de wijk te realiseren, is als feit overgenomen en vormt het
kader waaóinnen het ondezoek is uitgevoerd. Waarom is dat?
Het idee om een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden van uitbreiding binnen de wijk uit
te voeren ris ontstaan na een quick scan van mogelijhheden verspreid over de sÍad. Na de quic(
scan rs na gesprek met de tennisclub en hrckeyclub een oplossing binnen de wijk a/s meesf
haalbaar overgenomen.
Alle ondezochte varianten in het haalbaarheidsondezoek blijken te duur en/oÍ onhaalbaar.
Echter, op basis van het uitgevoerde ondezoek vindt geen besluitvorming plaats. ln plaats
daarvan wordt een initiatiefnemer op pad gestuurd om weer een volgende variant uit te werken,
- wat is de status van het onderzoeksrapport en van de vraag aan de initiatiefnemer?

2

De staÍus van het onderzoeksrapport is een haalbaarheidsstudie. Het iniliatief van de sporÍclubs
tot leisurepark is een burgerinitiatief dat geen andere sÍalus heeft dan dat ze met belangstelling
door de wethouder tegemoet wordt gezien.

- op welke wijze en op welk moment in het proces worden commissie en raad betrokken?

Op het moment dat drie veruolg stappen uit de brief voldoende zijn uitgewerkt om aan de raad
te presenteren. De planning ls drï te doen voor het zomeíreces.

- welke kaders (wel of niet uitbreiding binnen huidig sportareaal?) en welke budgetindicatie

(EUR650.000? meer? Minder?) heeft deze initiatiefnemer meegekregen?
De initiatiefnemer heeft meegekregen dat de gemeente een huidig beschikbaar budget heeft
van €650.000; dat uw gemeenteraad de beleidslijn binnen het huidig sportareaal heeft
meegegeven en dat bij het ontwikkelen van de plannen rekening dient te worden gehouden met
haalbaarheid in de buurt , parkeer- en verkaerproblematiek Ook is meegegeven dat uw raad
besfist over het verder uitwerken van een mogelijk haalbare vaianl.
- door welke partijen wordt dit initiatief gedragen? Door welke partijen niet?
Tijdens de bespreking van het haalbaarheidsonderzoek met alle betrokken verenigingen is door

tennisclub Roomburg het idee voor een wijkinitiatiet naar voren gebncht. Voor de verdere
uitwerhing hebben de betrokken verenigingen Rinderopvang 't Kasteel, stadsluinderij'Het Zoete
Land', hockeyvereniging Roomburg, en korfbalvereniging Sporting Trigon enÍhousrbsf
gereageerd. Onder regie van de tennisvereniging wordt het wijkinitatieÍ verder uitgewerkt.
-er waren ooil plannen om extÍa hockeyvelden aan te leggen in de wijk Roomburg, bij park
Matilo. Waarom is die aanleg niet door gegaan?

De aanleg is nieÍ doorgegaan ivm de archeologische waarde van park Matilo. Omdat niet dieper
dan 20 cantimeter mag worden gegraven is het niet mogeltjk om hockeyvelden aan te leggen.

Een extra zorg in dit dossier betreft het openbaar groen. ln 2005 heeft de raad de wens

uitgesproken om het Roomburgpark te behouden. Er is toen een molie aangenomen van
GroenLinks bij de discussie over de uitbreidingplannen van de Lorentzschool in het park.
- In het ondezoek zijn ook varianten onderzocht waarbij (delen van) het park voor de uitbreiding
van sportvoozieningen zijn opgenomen. Waarom is dit gedaan, gezien het kader in de
Sportnota en de nadrukkelijke wens van de raad om het Roomburgpark te behouden?
ln het haalbaarheidsondenoe| is als bijlage een visie op groen opgenomen. ln de visie zijn alle
de nad vastgestelde kaders aangaande het groen vewerkt. Van de onderzochte
varianten zrjn op hoofdlijnen de gevolgen in relatie tot de visie op groen weergegeven.

dar

- Op welke manier wordt openbaar groen aangetast in de plannen van het initiatief?

3

Groen

is als aandachtspunt voor de verdere uitwerking meegegeven aan de initiatieínemers. De

aantasting van het grcen van het wijkinitiatief wordt samen met de andere meegeven
onderdelen als financiën en parkeren bekeken als de planvorming van het wijhinltialief is
afgerond.

- Er wordt nu gezocht naar tijdelijke, korte termijn oplossingen voor de ruimteproblemen bij de
hockeyvereniging. ln welke richting gaan deze tijdelijke, korte termijn oplossingen? Wordt
daarbij openbaar groen aangetasP Zo ja, waar en hoeveel?

Var de tijdelijke oplossingen

wordt gedacht aan mogelijkheden tot medegebruik (bijvoorbeeld
univedtair sporlcomplex of het kunnen doen van bepaalde niet-speciíieke hockey tniningen op
andere locaÍies (bijvoorbeeld conditie trainingen)

Wat wllt u uitelndelflk berelken met dlt debat:
- discussie: vinden wij dat er vooóij gegaan mag worden aan de door de raad vastgestelde

kaders? lnzet indieners: het kader'uitbreiding moet binnen het huidige sporlareaal'
bekrachtigen
- aanzet tot besluitvorming: uitbreidingsmogelijkheden of andere oplossingen verkennen buiten
de wijk
1) lnleiding door PvdD en GL (5 min)
2) Discussie nav bovenstiaande vragen; wethouder neemt vrijdeelaan de discussie (40 min)
3) Conclusie (voor zover aan de orde: inventarisatie toezeggingen)
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-advies voortgang haalbaarheid uitbreiding hockeyvelden

02-06-2015

aestel
Naar aanleiding van de bespreking van het haalbaarheidsondezoek hockey in de commissie
Ondenrijs en Sport op donderdag 23 apriljl. willen wij het volgende aan je voor leggen.
Met de raad is die avond expliciet afgesproken dat het zoeken naar oplossingen voor de hockey
zal plaatsvinden binnen de door de raad vastgestelde kaders te weten binnen het huidige
sportareaal en de beschikbare financiën.
ln jouw brief aan de raad bij het haalbaarheidsondezoek werden de volgende drie
oplossingsrichtingen genoemd:

1. Het geven van ruimte aan de initiatiefnemers voor het uitwerken van het wijkinitiatief
2. Het uitwerken van de minst problematische variant uit het haalbaarheidsonderzoek

3.
ad

1)

met gebruikmaking van suggesties die de verschillende betrokken partijen hebben
aangedragen naar aanleiding van het haalbaarheidsondezoek.
Het op korte termijn zoeken van een tijdelijke oplossing voor de ruimteproblematiek
bij de hockeyvereniging.

Voor wat betreft de eerste oplossingsrichting is het duidelijk uit de reactie van de raad
die avond dat dit initiatief geheel vervalt

ad2) Als we kijken naar de meest haalbare variant in het haalbaarheidsondezoek blijft maar
één variant over binnen de ruimtelijke kaders van de raad en dat is variant A1. Die
variant gaat uit van het verplaatsen van de tennisvereniging Roomburg naar de
Zoetenroudsesingelop het terrein van Trigon. Op het terrein van de tennisvereniging
kan dan één hockeyveld worden aangelegd. Daarbij is een heel klein stukje van het park
Roomburg nodig. Strikt gezien valt dus ook deze variant niet binnen het ruimtelijk kader
maar dit zal hoogstwaarschijnl{k weldoor de raad worden geaccepteerd, Nadeel is wel
dat het bestemmingsplan voor dat kleine stukje wel moel worden gewijzigd en er dus
een formele bestemmingsplanprocedure moet worden opgestart met alle mogelijke
gevolgen van dien. Verder zal Trigon moeten verhuizen en eventueel samengaan met
een andere korÍbalvereniging (Pemix of Crescendo). Grootste knelpunt is dat deze
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variant in het haalbaarheídsonderzoek geraamd is op 2.6 miljoen euro. Met andere
woorden er is een gat van ongeveeÍ 2 miljoen euro. Onze conclusie is dat het geen zin
heeft om met de korÍbalverenigingen te gaan praten als er geen zicht is op reëele
mogelijkheden om dit gat van 2 miljoen te overbruggen. De varianten A4 en A5 vallen
verder sowieso af omdat ze deels in groenpark Roomburg vallen. De varianten A2 en A3
vallen ook af omdat die uitgaan van het betrekken van het teÍrein waar vooralsnog
tijdelijk het Zoete Land is gevestigd en dat heeft een groenbestemming en geen
sportbestemming.
3)

Tijdelijke oplossing: de hockeyvelden van de Universiteit bieden geen soelaas dat is
onlangs gebleken na een gesprek met de Universiteit. Vrijvallende voetbalvelden
misschien wel maar zeker niet op korte termijn. Dit vergt een lange termijn aanpak.

ln schriftelijke víagen aan het college suggereert raadslid Van der Luit (D'66) dat het lennispark
Roomburg op de Eult kan worden gevestigd (volgens een ondezoek uit 2009 zou eÍ ruimte zijn
voor tenminste 12 tennisbanen). Los van of dit mogelijk is, kan nu al worden geconstateerd dat
de suggestie buiten de kaders gaat. Ten eerste behoort de Bult niet tot het sportareaal (de
bestemming is recreatie) en ten tweede zal de aanleg van tennisbanen op de Eult een
aanzienlijke investering vragen en zondermeer zeker niet binnen de financiële kaders passen.
Conclusie
Wij concluderen dat het op korte termijn realiseren van één of twee extra hockeyvelden
onmogelijk is. Door het raadsdebat van 23 april de discussie met betrekking tot het vinden van
extra ruimte voor hockey in Roomburg in feite op slot gegaan. Mogelijk kan elders in de stad op
het areaal waarop nu gevoetbald en gekorÍbald wordt extra ruimte worden gevonden maar daar
is veeltijd mee gemoeid en bovendien heeft de HC meermaals aangegeven dat geen werkbare
oplossing te vinden.
Kansrijk in dit verband is het idee om te onderzoeken in hoeverre de gehele HC kan verhuizen

van Roomburg naar de velden waar nu nog GHC en Leidsche Boys spelen. ln het kader van het
proces VoetbalVitaalzouden de beide voetbalverenigingen dan elders moeten worden
ondergebracht.
Voorstel
HC Roomburg heeft gevraagd om de versnelde aanleg van een nieuw waterveld omdat de oude
terreinen (te) snel slijten. Weliswaar zijn de velden nog goedgekeurd maar het is niet ideaal.
We stellen voor om een deel van de middelen die beschikbaar ziin voor uitbreiding (€650.000,)
te gebruiken voor upgrading van het huidige complex.
ln combinatie met een nader ondezoek naar de mogelijkheden van De Vliet zou dit voor de
voozitter van de HC op dit moment voldoende perspectief bieden. Daarbij moet nog wel
worden aangetekend dat een besluit of dit voldoende perspectieÍ biedt door een buitengewone
ALV wordt genomen.
Bijzondere omstandigheid hierbij is dat de HC Roomburg bereid is mogelijkheden te
ondezoeken om samen met de sponsor (Rabobank) mee te financieren. Mogeluk kan de
Íinanciële inspanning van de gemeente daardoor beperkt blijven tot ongeveer 200.000,-
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lnleiding

Op 20 december 2012 is de sporlnota 'Verleiden tot bewegen' vastgestetd. Om de uitgangspunten uit
de nota handen en voeten te geven is een bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel
van het uitvoeringsprogramma is een ondezoek naar de herinrichting van sportparken. Het ondezoek
is opgenomen om in te kunnen spelen op onder- en overbespeling van velden. Voor de overbespeling
/ tekort aan velden bij hockey is een haalbaarheidsonderzoek verricht. ln het haalbaarheidsonderzoek
zijn zes varianten met elkaar vergeleken. Geen van de varianten past binnen het beschikbare
financieel budget.
Op 22 januari is het haalbaarheidsondezoek besproken met kinderopvang 't Kasteel, stadstuinderij
'Het Zoete Land', hockeyvereniging Roomburg, tennisclub Roomburg, koíbalvereniging Sporting
Trigon en speeltuinvereniging De Speelschans. De varianten zouden in meer of mindere mate
gevolgen hebben voor de genoemde verenigingen.
Geen van de varianten kan rekenen op steun van alle betrokken (sport)verenigingen.
Tijdens de bijeenkomst op 22 januari is door de tennisvereniging op hoofdlijnen een plan getanceerd
waarbij het hele gebied van sport- en groenpark Roomburg wordt vormgegeven als een
multifunctioneel vrijetijdspark. Met de initiatiefnemers wordt door de portefeuillehouder Ondenrijs,
Sport en Duuzaamheid op korte termijn in gesprek gegaan.
Gezien de implicaties van het ptan voor betrokken (sport)verenigingen en de buurt en de
noodzakelijke veranderingen in het bestemmingsplan is de venrrachting dat het multiÍunctioneel
vrijetijdspark niet op korte termijn gereatiseerd kan worden.
Op vezoek van hockeyvereniging Roomburg is een inventarisatie gemaakt van mogelijke tijdelijke
oplossingen. Voorliggende notitie brengt de geziene mogelijkheden vanuit de gemeente in beeld. per
mogelijke oplossing worden kort de voor en nadelen aangestipt. Evenluele oplossingen buiten de
gemeentegrens zijn in voorliggende notitie buiten beschouwing gelaten
Na bespreking van de geziene mogelijkheden vindl oordeelsvorming plaats en kunnen conclusies
worden getrokken t.a.v aldan niet realiseren van een tijdelijke voorziening (d.w.z. locatie, soort
voorziening (trainingsveld, wedstrijdruimte), moment van oplevering en duur instandhouding tijdelijke
voorziening)
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Inventarisatie mogeliikheden tijdelijke voorziening hockey

2.1

Medegebruik hockey univer.sitair sportc<lnrplex

Kritische succesíactoren:
Standpunt / bereidheid universiteit aangaande medegebruik
Beschikbare ruimte (aantal uren per week gedurende het hockeyseizoen)

o
o
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Door het sportbedrijf wordt contact opgenomen met de universiteit. Als er een positieve reactie is van
de universiteit worden de volgende voor- en nadelen gezien:

Voordelen

Nadelen

Direct beschikbaar

Relatief ver van Roomburg

Geen investeringen noodzakelijk (veld en
accommodaties)
Optimaal gebruik van voozieningen

2.2

Vriispelen ruimte: hockey in plaats van voetbal

Gezien de onderbespeling bij het voetbal liggen er in potentie mogelijkheden om ruimte voor voetbal
in de ruimen voor hockey. Het proces om ruimte vrij te spelen moet nog doorlopen worden met de
voetbalverenigingen. Door fusies en transformatie wordt als mogetijke optie gezien dat ruimte vrij komt
bij het sportcomplex aan de Vliet. De mogelijkheid wordt echter niet eerder gezien dan vanaf het
seizoen 2016 I 2017.

Voordelen

Nadelen

Aansluiting bij spoÍtnota / uitvoeringsprogramma
om binnen bestaande sportareaaloplossing te

Niet op korte termijn beschikbaar

vinden voor onder- en overbespeling
Capaciteit kan uitgebreid worden met meer dan
veld (waarschijnlijk 2 velden)
Alleen hockey velden nodig kleedruimtes zijn
beschikbaar!

2.3

I

Onzekerheid uitkomst fusie /
samenwerkingsproces met voetbalverenigingen
Duur - lnvestedng noodzakelijk in aanleg
hockeyveld + accommodatie
Risico dat tijdelijk permanent wordt. De oplossing
creëert een dependance die ook gezien kan
worden als definitieve oplossing voor het
oplossen van de behoefte aan extra

Hockey in combinatie met korfbal

De ondergrond van een kunstgras koíbal veld is ook geschikt om te hockeyen. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een kunstgras voetbalveld.
Voor korfbal speelt dat op termijn (binnen 12 jaar) overgegaan moel worden naar nieuwe, kleinere
maten. De korfverenigingen hebben tot 30 juni 2026 de tijd om over te gaan naer het nieuwe formaat
van 20 bij 40 meter. Het meest logisch moment om te transformeren lijkt om dit te doen na afloop van
de technische levensduur van het veld. De kleinere maten geven mogelijk ruimte voor hockey.
De mogelijkheden bij alle korfual accommodaties zijn geïnventariseerd.

2.3.7

KZDanaiden(MontgomerysFaat)
Op dit moment liggen er twee korbalvelden. Twee varianten worden gezien op basis van de nieuwe
maatvoering. Variant 1 met twee velden aan de kant van de Montgomerystraat en een half (trainings)
hockeyveld inclusief uitloop (49,7 bij 59 meter). Variant 2 met drie velden parallel aan elkaar langs de
sloot loodrecht op de Montgomeryslraat en een half trainings / wedstrijd hockeyveld aangrenzend (zie
tekening)
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Voordelen

Nadelen

Aansluiting bij nieuwe maatvoering koíbal

Slechts half (trainings / wedstrijdveld) veld te
realiseren (in 2c variant)
Complex recent vernieuwd / Herschikking korÍbal
betekent kapitaalvernieuwing
Omvorming vraagt tijd
Bestemming % hockeyveld na tijdelijke situatie
onduidelijk

Kleedaccommodatie aanwezig
Relatief dichtbij huidige locatie HC Roomburg

2.3.2

Pernix
Op basis van de nieuwe maatvoering zijn drie nieuwe korfbalvelden en een half (trainings) hockeyveld
te realiseren

Voordelen

Nadelen

Aansluiting bij nieuwe maaWoering korfbal

Slechts half (trainings / Wedstrijd) veld te
realiseren
Ver van huidige hockeyvelden Roomburg

Ruimtelijk en financieel beter alternatieÍ dan KZ
Danaiden
Kleedaccommodatie is aanwezig (mogelijk
medegebruik te realiseren)
Geisoleerde ligging geeft weinig overlast voor
omwonenden (licht en geluid)

2.3.3

Omvorming vraagt tijd
Bestemming % hockeyveld na tijdelijke situatie
onduidelijk

'l'rigolr

Door aanpassing hekwerk met kantplanken(onderzoeken of dit mogelijk is i.v.m. afstand
obstakelvrijezone van 2 meter) kan op bestaande korÍbalvelden een half (trainings) hockeyveld
worden gecreëerd. Dus geen wedstrijden mogelijk!
Voordelen

Nadelen

Dicht bij huidige hockeyvelden (in de wijk)
Eenvoudig
Kleedaccommodatie aanwezig
Wordt nu niet elke avond gebruikt dus hogere
bezetting !

Slechts half (trainings) veld mogelijk
Geen transformatie korÍbal (n ieuwe maatvoerin g )
Meer overlast voor de omgeving doordat vaker
gebruik wordt gemaakt van de velden

2.:t.4

Crcscelrtlo (Saflier.straat)
Ruimtelijk is het mogelijk om op de locatie van korfbalvereniging Crescendo naast de korfbal half
Trainings /wedstrijd hockeyveld te realiseren.

Voordelen

Nadelen

Realisatie van half hockeyveld mogelijk

Geen kleedaccommodatie en verlichting
aanwezig
Veel overlast (licht + geluid) voor omwonenden.
Rondom het veld bevinden zich appartementen
Ver van huidige hockeyvelden Roomburg
RelatieÍ duur

3

2.+

Gras

Een in h€orle goedkope en eenvoudige $delijke oploosing ftkt het spelen nan hockey op gras. De
inwntaftatie leert dat binnen het bestaande sportarcaal geen geschikt veld aanwezig is.
Mogelijkln<len om elderseen graonld aan te leggen vragen om €en betemmhgsplamvijziging
(bijvooÍteeU tÍj de watezuivefing of de Leidsclre Hout).

Voordelen
Nadelen
RehteÍ g@kgop als geeh RláerlaccommodaUog Giàslocatie nlet peh dirbd voortranCen
en verlitlrting hoofrb $aÍden aaryelegd
Niet gebruikelijk om op gras te spelen.
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