Aangehouden, de griffier

Motie
Reg. Nr. M 14.1

commissiebehandeling

Agendapunt: 14.
Onderwerp: Sportpark Breukelen – Verhuizing Broeckland College

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 maart 2021,
gehoord de inspraak van inwoners inzake een eventuele vestiging van een school op de locatie van het sportpark
Breukelen,
constaterende dat:
•
•
•
•
•
•
•

de tennisclub LTV Breukelen en voetbalclub F.C. Breukelen al ruim 3 jaar in overleg zijn met de gemeente;
de verenigingen zich kunnen vinden in een plan van verhuizing van de tennisclub naar het vrijkomende
voetbalveld;
het bestemmingsplan de verhuizing van de tennisclub naar het voetbalveld mogelijk maakt;
deze verenigingen in samenspraak met de buurt en overige sportaanbieders draagvlak hebben voor hun plan
en het plan van de vestiging van Broeckland college zeer onwenselijk vinden;
de verenigingen op korte termijn helderheid moeten hebben om hun investeringsagenda te kunnen bepalen;
indien de verhuizing niet doorgaat zullen zij op het huidige park moeten investeren;
er als onderdeel van het plan woningen ter plaatse kunnen komen en woningbouw topprioriteit heeft;
het college recent aan de verengingen kenbaar heeft gemaakt de optie van het vestigen van Broeckland
college op diezelfde locatie (vrijkomende voetbalveld) te onderzoeken;

overwegende dat:
•
•
•
•
•

het plan van de verenigingen een win-win situatie oplevert voor zowel voetbalclub als de
tennisvereniging;
de opbrengsten van de verkoop van de huidige tennisclub de kosten van een nieuw sportcomplex
dekken, waarbij de sportverenigingen een realistische bijdragen horen te doen;
het plan van de sportclubs ondersteund wordt door omwonenden;
door een verhuizing van de tennisclub de mogelijkheid ontstaat om de zeer nodige woningen te
bouwen;
een logische stedenbouwkundige indeling van de wijk behouden blijft;

draagt het college op:
1.
2.

3.

de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost, niet mee te nemen in haar onderzoek
voor een nieuwe locatie van Broeckland College;
in Q2 2021 de raad een principevoorstel (conform model Zuilense Vecht) voor te leggen, inhoudende de
verhuizing van de tennisvereniging en de daarbij behorende financiële kaders en beoogde zelfstandigheid
van de sportclubs en hierbij de aanpak van de Zuilense Vecht als leidraad te gebruiken;
tevens een gebiedsontwikkeling op te starten voor de vrijkomende locatie van de tennisbaan (conform
locatie Domineeslaatje/Hortensekwartier);

en gaat over tot de orde van de dag.
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