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Geachte Griffie, beste mevrouw Espeldoorn-Bloemendal,

Mijn naam is Joop ten Brink. Ik ben bestuurslid van de IJsclub Breukelen. Graag
wil ik namens de IJsclub inspreken bij de behandeling van de Vastgoednota.
Afstoten
Voorgesteld wordt de ijsbaan en het ijsclubgebouw af te stoten middels een recht
van opstal. Dat roept bij ons vragen op over de overdracht, onderhoud & beheer
en investeringen.
- Overdracht: in welke staat wordt het gebouw overgedragen? Er is sprake van
achterstallig onderhoud. Wordt dit eerst weggewerkt? Of krijgt de nieuwe
eigenaar een budget mee voor achterstallig onderhoud? En zoja; hoe hoog is dit
budget?

- Onderhoud & Beheer: De nieuwe eigenaar ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor onderhoud &
beheer. Hoe hoog is deze vergoeding?
- Investeringen: er is een 'afwegingskader' voor het beoordelen van investeringen in de
sportaccommodatie. Voor ons is onduidelijk hoe die afweging wordt gemaakt. Zoals u weet is er een
initiatief om de IJsbaan te verrijken met een Skeelerbaan. Is de gemeente bereid deze investering te
doen?
Wij zouden graag de toezegging willen dat de gemeente op korte termijn met de IJsclub en de
Skeelerclub in gesprek gaat over deze vragen.
Skeelerpiste
Zoals u wellicht weet is er een initiatief om een skeelerpiste te realiseren op het terrein van de
ijsbaan. IJsclub Breukelen ondersteunt dit initiatief van harte. Binnen het bestuur van de IJsclub heb
ik de rol om deel te nemen aan dit initiatief. Het doel dat wij nastreven is om op 15 december 2021,
wanneer IJsclub Breukelen haar 100-jarig bestaan viert, de nieuwe skeelerpiste feestelijk te openen.
De IJsclub heeft uitgesproken dat zij er geen bezwaar tegen heeft dat een groot deel van de
natuurijsbaan wordt opgeofferd voor een skeelerbaan. Voor het Ijsclubgebouw geldt hetzelfde. De
IJsclub heeft geen bezwaar als de skeelerclub hier een grote rol krijgt. De voorwaarde die de ijsclub
stelt is dat zij het gebouw kan blijven gebruiken voor haar spullen en haar activiteiten en dat het
terrein voor een deel nog steeds onder water gezet kan worden voor natuurijs.
IJsclub Breukelen kan de ontwikkeling van de skeelerpiste niet trekken en kan de
verantwoordelijkheid voor een nieuwe skeelerpiste en ijsclubgebouw niet zomaar dragen, in ieder
geval niet alleen. De IJsclub bestaat voornamelijk uit het jeugdschaatsen. Iedere winterweek gaat
een groep van - op dit moment 40 - kinderen naar de Vechtsebanen om daar schaatsles te krijgen
van enthousiaste vrijwilligers. Dit draait al jaren fantastisch. De andere onderdelen van de IJsclub, de
natuurijsbaan en de toertochten op Loosdrecht, liggen door het gebrek aan ijs al jarenlang stil.
Gelukkig heeft de initiatiefgroep een brede groep belangstellenden bereid gevonden om deel te
nemen aan dit initiatief: andere sportclubs uit Breukelen en IJsclubs uit omliggende kernen.
Inmiddels is er een Skeelerclub opgericht. De voorzitter daarvan zal vanavond ook inspreken. Er
wordt gewerkt aan een businessplan waarin de initiatiefnemers inzicht geven in de haalbaarheid van
het initiatief. Er wordt nagedacht over de juridische vorm waarin dit alles moet worden gestoken,
over de middelen om de investering te kunnen doen en over de exploitatie en het beheer van de
piste en het clubhuis. De rol van de gemeente is hierbij cruciaal, niet alleen als het gaat om de
middelen maar ook als het gaat om de juridisch-planologische procedures en vergunningen.
Wij zouden graag de toezegging willen dat de gemeente met de initiatiefnemers, de Skeelerclub en
de IJsclub in overleg gaat over het businessplan en dat de gemeente er alles aan doet om de
benodigde vergunningen en procedures tijdig af te ronden zodat we bij het 100-jarig bestaan de
skeelerpiste kunnen openen.
met vriendelijke groet,

