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Onderwerp: Toekomst sportpark Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 
1. € 500.000,-- voor de aanleg van een kunstgras hoofdveld voor voetbalvereniging RVVH, op 
sportpark Ridderkerk, aan de investeringslijst 2014 toe te voegen. Voor dit jaar is het 
investeringsvolume (de in de begroting beschikbare ruimte voor de kapitaallasten) onvoldoende 
mochten alle investeringen tot uitvoering komen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit leiden tot 
herprioritering of een voorstel tot verhoging van het investeringsvolume. Besluitvorming verloopt 
dan via de P&C cyclus (monitor).  
2. Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de accommodatie, de velden en de jeu 
de boules banen van korfbalvereniging KCR, te verplaatsen naar sportpark Reijerpark, inclusief 
gebruik van de Reijerparkhal. 
3. De renovatie van de korfbalvelden op sportpark Ridderkerk, in afwachting van de uitkomsten van 
het onderzoek, uit te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Op het sportpark Ridderkerk zijn voetbalvereniging RVVH en korfbalvereniging KCR gehuisvest.  
KCR is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen CKV Sagitta en KV Bolnes. Sagitta zat al op het 
sportcomplex Ridderkerk. Tijdens de fusie hebben beide korfbalclubs ervoor gekozen om met de 
nieuwe vereniging, de accommodatie van Sagitta als nieuw thuis te gaan gebruiken. Het 
ruimteprobleem dat daardoor ontstond is tijdelijk opgelost door het plaatsen van een aantal 
portacabins. 
Ook RVVH kampt door sportief succes en toename van het aantal leden met ruimtegebrek.  
 
Door onzekerheden over de toekomst van het sportpark hebben de verenigingen de afgelopen 
jaren niet meer geïnvesteerd in hun accommodaties. De verenigingen vragen nu van de gemeente 
duidelijkheid over hun toekomst en de mogelijkheden om te investeren in hun accommodaties. 
Daarnaast vragen zij aandacht voor hun ruimteprobleem. 
 
Wij hebben daarom aan Sport en Welzijn, als professionals op het gebied van sport en 
accommodaties, gevraagd advies uit te brengen over dit vraagstuk. Dit advies is gebruikt als basis 
voor bijgaande ambtelijke notitie (bijlage 1). 
 
Op 12 november 2013 hebben wij een voorstel over dit onderwerp behandeld, en besloten: 
1. Onze voorkeur uit te spreken voor de aangepaste variant 1, zoals in de ambtelijke notitie 
Toekomst sportpark Ridderkerk aangegeven. 
In deze variant blijven beide verenigingen gehuisvest op sportpark Ridderkerk. 
2. De commissie Samen leven te verzoeken om met ons over de notitie in overleg te treden, 
waarbij is aangegeven dat de voorkeur van het college uitgaat naar de aangepaste variant 1. 
  
3. Aspecten 
In de ambtelijke notitie wordt beschreven hoe de ruimteproblemen van voetbalvereniging RVVH en 
korfbalvereniging KCR kunnen worden opgelost. 
  



 
 

  
Strategie 

In het advies van Sport en Welzijn, dat als basis is gebruikt voor de notitie, zijn 5 varianten in beeld 
gebracht en uitgewerkt. 

 Varianten 1 en 2 gaan ervan uit dat beide verenigingen op sportpark Ridderkerk blijven. 

 Variant 3 gaat ervan uit dat KCR verhuist naar sportpark Reijerpark. 

 Variant 4 gaat ervan uit dat RVVH verhuist naar sportpark Reijerpark. 

 Variant 5 gaat ervan uit dat zowel KCR als RVVH naar sportpark Reijerpark verhuizen. 
 
De 5 oplossingsvarianten zijn in beeld gebracht door middel van een grafische uitwerking. 
Vervolgens is ook een globale doorrekening gemaakt van de financiële consequenties per variant. 
Deze varianten zijn door Sport en Welzijn met de verenigingen besproken. De verenigingen 
hebben hun voorkeuren daarover uitgesproken.  
 
In de ambtelijke notitie worden ook nog 2 andere varianten besproken. Het gaat daarbij om 
aanpassingen van de oorspronkelijke varianten 1 en 3.  
 
Wij hebben op 12 november 2013 besloten onze voorkeur uit te spreken voor de hierboven 
genoemde aangepaste variant 1. Hiervoor zijn de volgende argumenten: 
 
Er is sprake van ruimtegebrek op sportpark Ridderkerk. Een oplossing daarvoor is zeer gewenst. 

Door de fusie van de 2 korfbalverenigingen is het aantal leden ongeveer verdubbeld. Daarnaast 
doen zowel RVVH als KCR het sportief heel goed, waardoor het aantal leden is gestegen. Deze 
stijging zal zich in de nabije toekomst nog verder doorzetten. Het ruimteprobleem wordt daardoor 
nog nijpender. 
 
Door de vergrijzing zal het aantal leden op termijn weer afnemen. 
Door de vergrijzing zal het aantal leden op termijn weer afnemen. Het is daardoor niet verstandig 
dat de verenigingen heel veel in de opstallen gaan investeren. KCR kan daarom beter voor 
renovatie en tijdelijke uitbreiding van de bestaande accommodatie kiezen dan voor volledige 
nieuwbouw elders op het complex. 
 
De gemeente kan zich nu niet permitteren heel veel geld in het sportcomplex te investeren. 
Zoals alle gemeenten zit ook de gemeente Ridderkerk financieel in zwaar weer. Daarom gaat onze 
voorkeur uit naar een zo goedkoop mogelijke oplossing. 
 
Mede naar aanleiding van de inspraakreactie van KCR, heeft een meerderheid van de commissie 
Samen leven, in zijn vergadering van 3 december 2013 aangegeven, voorstander te zijn van het 
uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om korfbalvereniging KCR te verplaatsen 
naar sportpark Reijerpark. Daarnaast heeft een meerderheid van de commissie aangegeven dat de 
aanleg van het kunstgrasveld voor RVVH wel door moet gaan. De commissie dringt aan op 
uitvoering van de werkzaamheden voor de start van het nieuwe voetbalseizoen in augustus.  
 
Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de commissie en hebben dit daarom in bovenstaand 
voorstel opgenomen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Al in januari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het 
kustgrasveld voor RVVH. De verwachting is dat daardoor realisatie in augustus haalbaar is. 
 
Het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van KCR naar het Reijerpark heeft meer tijd nodig. 
Bij het onderzoek zijn veel partijen betrokken. Bovendien hebben we gemerkt dat zaken heel 
gevoelig liggen en daardoor tijd nodig hebben om “in te dalen”. De verwachting is dat het proces 
daardoor niet zozeer veel uren kost, maar wel een lange doorlooptijd heeft. Naar verwachting 
kunnen we na de eerste verkennende gesprekken meer duidelijkheid geven over de planning. 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Met aanleg van het kunstgras hoofdveld voor RVVH, inclusief verlichting, sproei-installatie en 
verhardingen is een investering gemoeid van € 500.000,--. De kapitaallasten (rente en afschrijving) 
bedragen € 57.250,--. De rentecomponent van € 21.000,-- neemt daarbij naar gelang de leeftijd 
van het kunstgrasveld af. In de nieuwe situatie, waarin het kunstgrasveld is gerealiseerd, zullen de 
exploitatielasten niet substantieel wijzigen.   
 
De voorgestelde investering is nieuw en dus ook nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting 
2014. De investering wordt toegevoegd aan de investeringslijst 2014. Voor dat jaar is het 
investeringsvolume (de in de begroting beschikbare ruimte voor de kapitaallasten) onvoldoende 
mochten alle investeringen tot uitvoering komen. Mochten alle investeringen tot uitvoering komen, 
dan zal dit leiden tot herprioritering of een voorstel tot verhoging van het investeringsvolume. 
Besluitvorming verloopt dan via de P&C-cyclus (monitor), wanneer u over de stand van zaken van 
de investeringslijst en investeringsvolume wordt geïnformeerd.  
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
       
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: notitie Toekomst sportpark Ridderkerk 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 13 februari 2014 
Behandeld in de raad d.d. 27 februari 2014 
j.m.sluimer@ridderkerk.nl/480/D 


