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Onderwerp: Project Verplaatsing Sportpark Ridderkerk 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
U bent bekend met de voorgenomen verplaatsing van het Sportpark Ridderkerk en de herinrichting 
en uitbreiding van het sportcomplex Reijerpark. Deze projecten zouden mede noodzakelijk zijn als 
gevolg van de uitvoering van het project ‘TramPlus’, ook wel bekend als de Ridderkerklijn, waarbij 
een deel van het tracé is voorzien over het Sportpark Ridderkerk. De sportverenigingen RVVH en 
CKV Sagitta zouden daardoor niet gehuisvest kunnen blijven op hun huidige locatie.  
 
De gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart stonden in belangrijke mate in het teken van 
de Ridderkerklijn. Geconstateerd kan worden dat er geen maatschappelijk draagvlak blijkt te zijn 
voor de realisatie van de Ridderkerklijn. Wij hebben het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio 
Rotterdam dan ook meegedeeld dat wij het onverstandig vinden om verdere stappen te zetten voor 
de aanleg van de Ridderkerklijn. Zonder de aanleg van het tramtracé, vervalt de directe aanleiding 
tot verplaatsing van het Sportpark Ridderkerk. 
 
Structuurvisie 2020 
In de vastgestelde Structuurvisie 2020 is de verplaatsing van het Sportpark Ridderkerk opgenomen 
als het uitvoeringsproject ‘Sportpark fase II’. De verplaatsing van de sportvelden kan zodoende 
worden beschouwd als zelfstandig project; los van het project ‘TramPlus’. Wat de financiering van 
de verplaatsing betreft, bestaat er echter wel degelijk een direct verband tussen deze projecten. 
Het nieuwe Sportpark zou enerzijds moeten worden gefinancierd uit het uitvoeringsproject 
‘Sportpark’ dat de herontwikkeling omvat van het sportcomplex Ridderkerk met de sportvelden van 
RVVH en Sagitta. Anderzijds zou de financiering moeten voortkomen uit de financiële bijdrage van 
de Stadsregio Rotterdam als gevolg van de gedwongen verplaatsing in verband met de aanleg van 
het tramtracé. Zonder de aanleg van het tramtracé, zal de gemeente geen financiële bijdrage 
ontvangen voor de verplaatsing van de accommodaties. De aanleg van een nieuw sportpark zal 
daardoor voor de gemeente niet kostenneutraal kunnen plaatsvinden. De gemeente moet de 
komende jaren fors bezuinigen, waardoor wij het niet reëel achten om extra geld vrij te maken om 
de voorgenomen verplaatsing nu door te zetten. 
 
Gelet op bovenstaande hebben wij besloten vooralsnog af te zien van de aanleg van de nieuwe 
sportvelden. Wij hebben het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf dan ook meegedeeld geen 
noodzaak te zien tot het spoedig in gebruik krijgen van haar percelen die nodig zouden zijn voor de 
uitbreiding van het Sportpark Reijerpark.  
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Onderwerp: Project Verplaatsing sportpark Ridderkerk (vervolg)   
 
Wij zullen ons de komende beraden over de wenselijkheid van de verplaatsing van het Sportpark 
Ridderkerk - zonder de aanleg van de Ridderkerklijn - én de herinrichting en uitbreiding van het 
Sportpark Reijerpark, waarbij de vraag moet worden beantwoord of deze projecten uit de 
structuurvisie moeten worden behouden voor de toekomst. Wij zullen u te zijner tijd hieromtrent 
informeren.  
 
Projectgroep ‘Verplaatsing Sportpark Ridderkerk’ 
Naast uw raad, zullen wij ook de stichting Sport en Welzijn op de hoogte houden. Sport en Welzijn 
draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de huidige en toekomstige sportaccommodaties. In 
die hoedanigheid maakt de stichting deel uit van de projectgroep ‘Verplaatsing Sportpark 
Ridderkerk’ die zich tot doel stelde om - in overleg met de betrokken sportverenigingen - te komen 
tot een programma van eisen en een breed gedragen ontwerp-inrichtingsplan voor de herinrichting 
en uitbreiding van het sportcomplex Reijerpark. Als verhuurder van de sportaccommodaties 
vertegenwoordigde Sport en Welzijn bovendien de belangen van de sportverenigingen binnen de 
projectgroep. Gelet op bovenstaande kan verder overleg over de herinrichting als niet meer 
noodzakelijk worden beschouwd, waarmee het doel van de projectgroep is komen te vervallen. In 
onze vergadering van 10 augustus 2010 heeft ons college dan ook besloten om de projectgroep op 
te heffen.  
 
Grondbedrijfcomplex Sportpark 
Het grondbedrijfcomplex kan worden afgesloten nu er geen verdere voorbereidingskosten meer 
zullen worden gemaakt en/of bijdragen worden ontvangen. In de eerstvolgende programmamonitor 
zal worden voorgesteld de beperkte boekwaarde van dit complex ten laste te brengen van het 
Strategisch Investeringsbudget.  
 
Sportverenigingen 
In het kader van uw motie van 26 juni 2008, nummer 89, waarmee ons college is verzocht zo 
spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen voor ondernemingen, inwoners en verenigingen die 
moeten verhuizen in verband met de aanleg van het tramtracé tot aan het centrum, hebben wij de 
betrokken sportverenigingen schriftelijk in kennis gesteld van bovenstaande. Naast RVVH en CKV 
Sagitta hebben wij ook de op het Sportpark Reijerpark gevestigde verenigingen SV Saturnus ’72, 
AKC Ten Donck en SV Slikkerveer geïnformeerd. CKV Sagitta, KV Bolnes en AKC Ten Donck 
hebben bovendien een fusietraject ingezet, waarbij sprake is van een accommodatievraagstuk 
voor de nieuwe fusievereniging. Wij hebben de betreffende verenigingen meegedeeld in gesprek te 
willen blijven over dit accommodatievraagstuk, waarbij ook Sport en Welzijn betrokken zal blijven. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,    de burgemeester, 


