Advies inzake het Kaderbesluit Combibad De Vliet (27 augustus 2015)
Hieronder staat het advies van de LSF en de reactie van de gemeente hierop. In kleur is
aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is overgenomen (rood) en wat deels is
overgenomen (oranje).
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Advies LSF [27 augustus 2015]
zorg voor een Combibad waarin tot
aan de finaleronde op internationaal
niveau waterpolowedstrijden gehouden
kunnen worden; stem voor zover
noodzakelijk met de KNZB af wat de
daarvoor gestelde eisen zijn;

Reactie College B&W [1 september 2015]
Overgenomen. De punten a, b, f, i, j zullen
worden meegenomen in de verdere
uitwerking van het project

2

zorg voor een ‘volwassen korte- Overgenomen. De punten a, b, f, i, j zullen
baanbad’, zodat internationale korte- worden meegenomen in de verdere
baan
zwemwedstrijden
gehouden uitwerking van het project
kunnen worden; stem voor zover nodig
met de KNZB af wat de daarvoor
gestelde eisen zijn;

3

zorg voor voldoende ruimte voor de
vereniging(en) aan de lange zijde voor
‘dagelijks gebruik’ en businessclubachtige activiteiten;

4

maak het nieuwe bad enkele meters Dit punt acht het College niet opportuun. De
langer dan de voorgestelde 35 meter afmetingen 35x25,4 zijn afgestemd met
opdat het mogelijk wordt om meerdere verenigingen en KNZB.
waterpolowedstrijden (op lager niveau)
tegelijk te laten spelen en er voldoende
ruimte komt om in te zwemmen ten
behoeve van korte-baanwedstrijden;

5

zorg voor voldoende tribunecapaciteit
om de accommodatie geen Baccommodatie maar een A -1
accommodatie te laten zijn;

Voldoende ruimte voor dagelijks
verenigingsgebruik maakt onderdeel uit van
het Programma van Eisen. Nadere uitwerking
in samenspraak met de verenigingen volgt na
vaststelling van het kaderbesluit.

Punt e wordt na vaststelling van het
kaderbesluit door de raad nader onderzocht
en, indien passend binnen de kaders,
meegenomen in de verdere uitwerkingen van
het project.

6

kijk goed naar de planning van het
project; oplevering van het Combibad
in het 4e kwartaal van 2019 betekent
dat het pas in het seizoen 2020-2021
ten volle gebruikt gaat worden

7

kies voor locatie B, die vanuit het
oogpunt van ruimtelijke verordening en
effect op de leefomgeving het best
inpasbaar is

8

9

Overgenomen. De punten a, b, f, i, j zullen
worden meegenomen in de verdere
uitwerking van het project.

Indien het kaderbesluit zonder wijzigingen
wordt vastgesteld, wordt – conform beslispunt
1a – alleen locatie A uitgewerkt, conform
voorkeur eerder door de raad uitgesproken.
Na vaststelling van het kaderbesluit maken de
aanvullende ruimtelijke aandachtspunten uit
de door LSF nagezonden toelichting bij
overweging 8 onderdeel uit van het onderzoek
naar de verdere inpassing van het gebouw op
de locatie. Locatie B wordt daarbij alleen
onderzocht, indien de raad hiervoor
aanvullend opdracht verstrekt
voorkom dat de benodigde dekking van is niet aan de orde aangezien het gaat om
extra middelen ten koste gaat van de extra beschikbaar gestelde middelen.
ambities en de afspraken uit de
Sportnota
zorg voor adequate inbreng van de Overgenomen. Sportverenigingen zullen
verenigingen bij het opstellen van het betrokken worden bij de het opstellen van het
programma van eisen voor de nieuwe ijshal.
programma van eisen

aandacht
aan
de Wordt meegenomen bij de uitwerking van het
10 geef
cultuurhistorische
waarde
van kaderbesluit.
zwembad De Vliet en de wensen van de
belangengroeperingen
11 Vraag advies aan de Leidse Milieuraad Overgenomen. De Leidse Milieuraad zal om
voor wat betreft de duurzaamheids- en advies gevraagd worden.
energieaspecten

Standpunt LSF over reactie gemeente
Het merendeel van de adviezen van de LSF worden na vaststelling van het Kaderbesluit
meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwerp- en voorbereidingsfase van het
Combibad De Vliet. Na vaststelling van het Kaderbesluit wordt onderzocht in hoeverre een
grotere tribunecapaciteit kan worden gerealiseerd binnen de gestelde (financiële) kaders en
in hoeverre participatie van verenigingen in de exploitatie wenselijk en mogelijk is.

