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Besluitvorming sporthal uitgesteld
Het college adviseert om de besluitvorming over de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal
over de verkiezingen heen te tillen. Het onderwerp is voorlopig van de raadsagenda afgehaald.
Voor een nieuwe sporthal waren oorspronkelijk zes locaties in Overhees en de locatie van sporthal
Beukendal in beeld. Het college constateert op basis van het technisch onderzoek en het
participatietraject dat zowel Dorpsstreek als Beukendal in aanmerking komen als locatie voor een nieuwe
sporthal. Deze voorkeurslocaties wijst zij aan in een voorlopig besluit. Maar aan beide locaties kleven
nadelen. De locatie Dorpsstreek, die in ruimtelijk, verkeerskundig en financieel opzicht als beste naar
voren komt, kan niet op draagvlak rekenen in de wijk. De locatie Beukendal, die wel op draagvlak kan
rekenen, voldoet niet aan de door de raad gestelde kaders. Deze kaders betreffen het efficiënt omgaan
met maatschappelijk vastgoed en met de beperkte ruimte die er is binnen Soest. Daarnaast het zo kort
mogelijk houden van loop- en fietsafstanden voor bewegingsonderwijs. Nu sprake is van strijdigheid met
deze kaders, is het onderwerp als politiek gevoelig aangemerkt. Besloten is daarom om de besluitvorming
over de verkiezingen heen te tillen en met de nieuwe coalitie koers uit te zetten voor het vervolg.
Resultaten participatie
Na de workshops in oktober en de gevoerde gesprekken met sport en onderwijs is de participatie
voorlopig afgerond met een bewonersavond op 20 november 2017. Tijdens deze avond is het
voorgenomen besluit toegelicht aan de circa 120 aanwezigen, voornamelijk uit de wijk Overhees. De
aanwezigen konden hun reactie op dit besluit kenbaar maken. Zij maakten nogmaals duidelijk dat er geen
draagvlak is bij de bewoners van Overhees voor een nieuwe sporthal in hun wijk. Aspecten zoals
leefbaarheid, bereikbaarheid en het parkeren in de wijk, die reeds onder druk staan, komen namelijk nog
verder in het gedrang. Het verslag van deze avond is terug te vinden op de website
www.soest.nl/nieuwesporthal.
Vastgestelde kaders
De afgelopen maanden heeft het college de opdracht van de raad uitgevoerd. Dit is gedaan binnen de
door de raad gestelde kaders; het integrale accommodatiebeleid, de visie binnensportaccommodaties en
de bezuinigingstaakstelling. Denk bijvoorbeeld aan de maximale loopafstand van scholen (1000m) tot de
locatie en het dubbelgebruik van de accommodatie door onderwijs en sport (dag en avond vulling).
Hoewel Beukendal ruimtelijk en verkeerskundig geschikt is als locatie voor een sporthal, is de loopafstand
vanaf de scholen te groot. Er zou dus een extra gymzaal moeten komen in de wijk Overhees voor het
bewegingsonderwijs, die dan in de avond weer leegstaat. Dat betekent extra investeringen en geen
dubbelgebruik.
Loslaten kaders
Deelnemers aan de workshops hebben nieuwe oplossingen en alternatieve locaties (buiten Overhees)
aangedragen voor de nieuwe sporthal. Vanwege de reikwijdte van de opdracht van de raad en de
bestaande kaders kon het college die niet verder onderzoeken. Besluit de raad een later moment besluit
om de vastgestelde kaders los te laten, dan kunnen de alternatieve locaties- in samenspraak met
omwonenden- alsnog nader worden onderzocht.
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