
Van: Jan Tilmans <info@sportstill.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 09:36 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Motie inzake bestemmingsplanwijziging ijsbaanterrein Henk v.d. Griftpark 
 
Geachte leden van de Raad,  
 
Op 8 maart jl. heeft de heer Carel Leuftink, lid van de Initiatiefgroep Realisatie 
Skeelercentrum Stichtse Vecht en tevens voorzitter van de gelijknamige Skeelervereniging 
uw raad toegesproken inzake de tot dan moeizaam verlopen gesprekken met de gemeente 
m.b.t. de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (van openbaar groen in sport) van het 
terrein waarop de skeelerpiste wordt aangelegd. Uw raad heeft daartoe unaniem een motie 
aangenomen waarnaar wij kortheidshalve verwijzen. Na afloop van de raadsvergadering heeft 
de heer Leuftink van een aantal raadsleden de vraag gekregen de onderbouwing van de 
problematiek op papier te zetten en aan de raadsleden te sturen. Die onderbouwing treft u 
onderstaand aan.  
 
Wij sturen u deze onderbouwing toe in de wetenschap dat intussen de samenstelling van de 
gemeenteraad is gewijzigd. Wij gaan ervan uit dat deze notitie aan alle (en nieuwe) raadsleden 
wordt doorgestuurd. 
 
Wij danken u voor uw medewerking. 
Met vriendelijke sportgroet, 
Namens de Initiatiefgroep Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht, 
 
Jan M. Tilmans 
projectleider    
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Memorandum n.a.v. inspraak Raadsvergadering Gemeente Stichtse Vecht d.d. 8 maart 2022  

 
Geacht College, geachte Raad, 

Inspreker Carel Leuftink, voorzitter van Skeelervereniging Stichtse Vecht, spreekt mede als lid van de Initiatiefgroep 
Skeelercentrum Stichtse Vecht, de initiatiefnemers tot realisatie van het Skeelercentrum Stichtse Vecht 
  
Onderwerp: financiering onderzoeken t.b.v. wijzigen bestemmingsplan van openbaar groen en sport alleen tijdens 
het in gebruik zijn van de ijsbaan, naar permanent sport.  
 

- De Initiatiefgroep wordt ondersteund door vrijwel alle schaatsclubs binnen onze gemeente en bv. ook de 
Triatlonvereniging en scholen;  
 

- De issue is bekend: de realisatie van een Skeelercentrum in het Henk van der Grift Park te Breukelen. Een 
project waar sport, ontspanning en participatie bij elkaar komen. Een project waar de door de gemeente 
zo graag gewenste Inclusie in praktijk wordt gebracht. Een actief park met een openbaar karakter voor 
alle inwoners met een sportief en recreatief centrum waar ook nog eens Jeugdpunt, de jongerenwerkers uit 
Stichtse Vecht dus, deel van gaan uitmaken. 
 

- Gemeente Stichtse Vecht heeft daar een voorbereidingsbudget voor vrijgemaakt van € 8.150,--, exclusief 
BTW. 
 

- Dit budget is grotendeels gebruikt voor betaling van bv. oprichtingskosten, leges aan de gemeente en 
aanvullende onderzoeken. De Initiatiefgroep heeft de door haar besteedde tijd en persoonlijke kosten aan 
het project uit eigen zak betaald, dit allemaal ten behoeve van het algemene maatschappelijke belang van 
dit project voor de burgers van Gemeente Stichtse Vecht.  
 

- De echte kwestie: wil het centrum er komen dan moeten er in opdracht van het Omgevingsloket Gemeente 
Stichtse Vecht diverse onderzoeken worden uitgevoerd door professionele partijen om de aanvraag verder 
uit te werken. Cruciaal is het wijzigen van het bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde 
Omgevingsonderzoek en rapportages. 
 

- Deze onderzoeken gaan naar schatting € 15.000,--, exclusief BTW kosten en kunnen niet uit het 
voorbereidingsbudget worden gefinancierd. 
 

- Als het centrum wordt aangelegd zullen ook daar nog eens leges over betaald moeten worden niet alleen 
t.b.v. alle aanvragen maar ook over de aanleg én verbouwing die gaan plaatsvinden. Deze zullen 
doorgerekend rond de € 20.000,--, exclusief BTW opbrengen voor de gemeente, 
 

- Helaas zijn dit ambtelijke kosten, maar ze zouden wel als onderpand kunnen dienen voor toekomstige 
baten. 

 
- De gemeente heeft de Initiatiefgroep laten weten dat (al) deze kosten bij de realisatie van het centrum 

zullen worden afgetrokken van de € 100.000,--, inclusief BTW, die de gemeente heeft vrijgemaakt voor de 
stichtingskosten van het centrum, welke -naar schatting- tussen de € 350.000,-- en € 400.000,--, exclusief 
BTW  zullen bedragen  
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- Voor de rest is alles aanwezig: een locatie die perfect bereikbaar is per auto, fiets én vooral ook openbaar 
vervoer en een gebouw van de gemeente dat kan dienen als clubhuis voor multifunctioneel gebruik. 
Tevens een Skeelervereniging die ondersteund wordt door de KNSB én een Initiatiefgroep die t.z.t. wordt 
gewijzigd in een private entiteit. Dat alles kan alleen als de Raad de garantie voor financiële ondersteuning 
van betreffende onderzoeken etc. geeft. 
 

- Nogmaals alles is er! …. en vooral de steun van vele partijen, van reeds via een door de Initiatiefgroep 
uitgezette marktconsultatie geselecteerde bouwers, aannemers en ”last but not least” de intenties van een 
aantal partijen om mee te investeren in het project, waarbij de gemeente Stichtse Vecht eigenaar blijft van 
de grond (en wellicht de opstallen) maar daarvan niet het onderhoud heeft.  
 

- Concluderend: zonder onderzoek door externe partijen opgelegd door het Omgevingsloket komen wij niet 
verder en is de € 8.150,-- voorbereidingsbudget/het gemeenschapsgeld in rook opgegaan. Dat is zonde. 
Doorzetten met een professioneel onderzoek opgelegd door het Omgevingsloket is het enige. De 
gemeente verdient het geld, dat naar schatting € 15.000,--, exclusief BTW dus, altijd weer terug. In de 
vorm van sportparticipatie, welzijn, gedekte jeugdzorg en realisatie van het Inclusie verhaal. 
 

- Ik wil graag benadrukken dat wat ons betreft en wat de huidige wethouder Sport betreft het centrum er 
hoe dan ook gaat komen, maar partijparticipatie is wel van belang. Wij vinden dat juist hier een gemeente 
voor in het leven is geroepen! 

 
 
Carel Leuftink 
Namens de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht, tevens Voorzitter Skeeler Club Stichtse Vecht 
8 Maart 2022 
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