
Artikel 40 vragen over de toekomst van het Sportpark Bolnes 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 
7 februari 2021 

Onderwerp 
De toekomst van het sportpark Bolnes 

Vragensteller 
Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 
De PvdA Ridderkerk is er een groot voorstander van dat de gemeente investeert in het Sportpark 

Bolnes zodat het sportpark een impuls krijgt en kan uitgroeien tot een extra ontmoetingsplek voor 

de wijk. Daaraan is sinds de Beverbol niet meer in gebruik is nog meer behoefte in de wijk. Bij de 

behandeling van het Integraal Accommodatieplan (IAP) in 2016 hebben wij al een motie ingediend 

waarin we het toenmalige college vroegen om samen met de gebruikers van het sportpark, SV 

Bolnes, RLTC en hondenvereniging V.D.H. Kringgroep, een toekomstvisie op te stellen voor het 

sportpark. Daarvoor was toen helaas geen meerderheid in de gemeenteraad.  

Bij de actualisatie van het IAP in 2019 heeft u zelf voorgesteld om onder de noemer ‘gebiedsvisie’ 

zo’n visie op te stellen. Volgens een raadsinformatiebrief van 21 december 2018 had deze 

gebiedsvisie eind 2019 gereed moeten zijn. Sindsdien hebben wij regelmatig naar de stand van 

zaken gevraagd, maar de planning is steeds verder opgeschoven en bijna anderhalf jaar later ligt 

er nog altijd geen visie. In het verleden de gebruikers van het sportpark al mooie plannen gemaakt 

om het sportpark een impuls te geven. De laatste weken ontvangen wij regelmatig berichten van 

wijkbewoners die zich afvragen wanneer de gemeente met plannen komt voor het sportpark. Zij 

beginnen zich zorgen te maken, omdat het zo lang duurt voordat er een gebiedsvisie is en u ook 

plannen heeft voor (gedeeltelijke) woningbouw op deze locatie.  

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

Gebiedsvisie 

1a. Wat is de reden dat de gebiedsvisie voor het Sportpark Bolnes zoveel vertraging heeft 

opgelopen? 

1b. Wat is de huidige planning en wanneer kan de raad een voorstel verwachten? 



1c.  Kunt u aangeven hoe het participatietraject rond de totstandkoming van de gebiedsvisie er 

uitziet en op welke wijze de huidige gebruikers van het sportpark en de plannen die zij 

hebben daarbij worden betrokken?. 

Cricketvereniging 

2a. Wij hebben begrepen dat een cricketvereniging belangstelling heeft om samen te gaan met 

SV Bolnes. Ridderkerk heeft nog geen cricketvereniging en de combinatie van voetbal en 

cricket kom je ook in andere gemeenten tegen. Dit zou het ledenaantal van SV Bolnes een 

flinke boost geven. U zou het verzoek van de cricketvereniging om zich op het Sportpark 

Bolnes te vestigen echter hebben afgewezen met als reden dat de toekomst van het 

sportpark ongewis is in verband met een herontwikkelingsplan. Kunt u aangeven of dit klopt? 

Graag uw antwoord toelichten.  

2b. Wat houdt dit herontwikkelingsplan in en hoe verhoudt dit zich tot de op te stellen 

gebiedsvisie en de plannen die u heeft voor (gedeeltelijke) woningbouw op deze locatie? 

2c. Zijn de huidige gebruikers van het sportpark en wijkbewoners bij dit herontwikkelingsplan 

betrokken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?  

2d. Kunt u aangeven hoe u de toekomst van het sportpark ziet? Garandeert u dat het sportpark 

blijft bestaan of houdt u de mogelijkheid open dat het sportpark een volledig andere 

bestemming krijgt? Als dat laatste het geval is, waar moeten de huidige gebruikers dan 

naartoe? Graag uw antwoord toelichten. 

Duurzaamheidsonderzoek en veldverlichting SV Bolnes 

3a. In 2019 zou er een duurzaamheidsonderzoek worden uitgevoerd waarbij ook de 

sportverlichting van alle Ridderkerkse sportparken zou worden meegenomen. Heeft dit 

onderzoek plaatsgevonden? Zo ja, wat waren de uitkomsten voor het Sportpark Bolnes? Zo 

nee, waarom niet en wanneer wordt dit onderzoek alsnog uitgevoerd? 

3b. SV Bolnes wil graag de huidige verlichting van de velden vervangen door LED-verlichting. 

De voetbalclub kan daardoor circa € 3000 besparen op haar energierekening. In 2019 is 

afgesproken dat de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek zouden worden gedeeld 

met SV Bolnes en dat aan de hand daarvan zou worden bekeken of de verlichting van alle 

velden in één keer kon worden vervangen of dat dit gefaseerd zou worden gedaan. Mocht dit 

gefaseerd worden gedaan, dan zou in overleg met SV Bolnes worden bekeken of de 

bestaande planning om in 2020 de verlichting van het hoofdveld te vervangen en in 2024 de 

verlichting van de trainingsvelden kon worden aangepast. SV Bolnes wil namelijk graag dat 

eerst de verlichting van de trainingsvelden wordt vervangen in plaats van die van het 

hoofdveld, omdat zij daarmee het meest kan besparen op haar energierekening. Kunt u 



aangeven waarom de uitkomsten van dit onderzoek tot op heden niet met SV Bolnes zijn 

gedeeld en wanneer de verlichting alsnog wordt vervangen?  

3c. Bent u het met ons eens dat gemaakte afspraken moet worden nagekomen en dat dit loslaat 

van het (juridische) geschil tussen SV Bolnes en SenW over de in rekening gebrachte 

energiekosten dat dateert van de na gemaakte afspraken? Graag uw antwoord toelichten. 

3d.  De gemeente verstrekte jaarlijks een groot subsidiebedrag aan SenW en zegt de 

verenigingen en sport in Ridderkerk een warm hart toe te dragen. Waarom heeft u het tot 

een rechtszaak tussen SV Bolnes en SenW laten komen en heeft u niet als bemiddelaar 

gekeken of het geschil in der minne kon worden geschikt? 

Ruimtegebrek voor verenigingen in Bolnes 

4a. Verenigingen in Bolnes hebben sinds de Beverbol niet meer in gebruik is meerdere keren 

aan u aangegeven dat zij een tekort aan ruimte ervaren. Daarvoor is ook al gewaarschuwd 

toen u zeer tegen de zin van veel wijkbewoners en andere Ridderkerkers bekendmaakte de 

Beverbol te willen slopen. U heeft tegen verenigingen gezegd dat er mogelijk een extra 

gymzaal in Bolnes zal worden gebouwd om het ruimtegebrek op te lossen. Kunt u aangeven 

hoe concreet de plannen voor het bouwen van een extra gymzaal zijn en naar welke andere 

mogelijkheden er eventueel nog meer wordt gekeken om het ruimtegebruik in Bolnes op te 

lossen? 

4b. Wat zijn de mogelijkheden om een extra gymzaal te realiseren op het sportpark Bolnes? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord?. 
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