Aangehouden, de griffier
Tot raadsvergadering
Motie
Reg. Nr. M 14.1
Agendapunt: 14.
Onderwerp: Motie benutting Sportpark Breukelen
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 12 mei 2021,
gehoord de mededeling vanuit het College inzake het voornemen van een onderzoek naar de huisvesting van het
Broeckland College ter plaatse van de voetbal- en tennisvelden te Breukelen en de inspraak van inwoners inzake een
eventuele vestiging van een school op de locatie van het sportpark Breukelen;
overwegende dat:
• een vergelijking tussen verschillende opties inzake verplaatsing, c.q. nieuw- / verbouw van de betreffende
school, al dan niet in combinatie met woningbouw ter plaatse van de voetbal- en tennisvelden, waaronder een
financiële paragraaf, de Raad momenteel onbekend is;
• de voetbal- en tennisverenigingen onderling afstemmen en in samenspraak met de buurt en overige
sportaanbieders draagvlak hebben voor hun plan;
• de tennisclub LTV Breukelen en voetbalclub F.C. Breukelen al ruim 3 jaar in overleg zijn met de gemeente en
er hierdoor serieuze verwachtingen zijn gewekt;
• als onderdeel van het bedoelde plan woningen ter plaatse zijn gepland en woningbouw topprioriteit heeft;
• het bestemmingsplan de verhuizing van de tennisclub naar het voetbalveld mogelijk maakt;
• de verenigingen zich kunnen vinden in een plan van verhuizing van de tennisclub naar het vrijkomende
voetbalveld, waarbij de opbrengsten van de verkoop van de huidige tennisclub de kosten van een nieuw
sportcomplex dekken;
• het plan van de verenigingen een win-win situatie oplevert voor zowel voetbalclub als de tennisvereniging;
• de Provincie Utrecht zeer positief staat tegenover het plan van de voetbal- en tennisclub;
• omwonenden het plan van de vestiging van Broeckland college zeer onwenselijk vinden;
• huisvesting van een school onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt;
• er geen informatie voorhanden is over de gevolgen, waaronder geplande woningbouw, als het Broeckland
college ter plaats gevestigd zou worden;
• de raad in staat gesteld moet worden gefundeerde keuzes te maken;
draagt het college op:
1. met partijen, zoals de voetbal- en tennisvereniging, het Broeckland College, de woningbouwvereniging,
omwonenden en eventueel anderen overleg te voeren met het doel een heldere belangenafweging aan de
raad voor te kunnen leggen;
2. de raad een vergelijkend inzicht voor te leggen tussen het oorspronkelijke plan van de voetbal- en
tennisvereniging en het vestigen van een schoollocatie op de door het College beoogde plek, waarbij:
a. gemeentelijke investeringskosten kosten zichtbaar zijn in geval van zowel het oorspronkelijke plan van
de tennis- en voetbalclubs, alsmede in het geval van eventuele vestiging van het Broeckland college
als ook het vestigen van zowel de tennisclub als de school ter plaatse;
b. voor de kosten/baten vergelijking het model Zuilense Vecht als basis wordt genomen, inhoudende de
verhuizing van de tennisvereniging en de daarbij behorende financiële kaders en beoogde
zelfstandigheid van de tennis- en voetbalvereniging;
c. de aantallen op te richten woningen in de vergelijking tussen de varianten meegenomen worden;
d. de kosten en kostendragers van eventueel nodig geachte aanpassingen in de wegenstructuur
zichtbaar worden gemaakt;
e. de maatschappelijke consequenties tussen alle varianten inzichtelijk gemaakt worden;
f. de varianten voorzien zijn van een draagvlakonderzoek in de betreffende wijk;
g. een zienswijze van het College op de vanuit de omwonenden geuite bezwaren tegen het vestigen van
een school ter plaatse;
3. in hoofdlijnen inzicht te geven in eventuele alternatieve oplossingen voor de huisvestingproblematiek van het
Broeckland College en hierbij de zienswijze van het Broeckland College kenbaar te maken;

4. de gevraagde informatie in Q3 2021 aan te leveren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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