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onderwerp Reactie op advies LSF Uitvoeringsbesluit Combibad

Beste heer Marselis,
Op 7 december 2017 ontvingen wij het advies van de Leidse Sportfederatie (LSF) over ons
voorgenomen voorstel aan de gemeenteraad inzake een Uitvoeringsbesluit Combibad De

Vliet in Leiden.
Wij danken u voor uw advies. Wij hebben kennis genomen van het gedegen en onderbouwde
advies en deze betrokken bij onze afweging in ons voorstel aan de gemeenteraad.
U adviseert ons college als volgt:
De LSF staat positief tegenover het voorstel van het College om te komen tot een
Uitvoeringsbesluit voor het Combibad en dringt daarbij aan zoveel als mogelijk binnen de
planning te blijven met het oog op de sport gerelateerde belangen.
De LSF gaat daarbij er vanuit, dat het College ten aanzien van de
duurzaamheidsaspecten de Leidse Milieuraad betrokken heeft.
Het niet realiseren van extra zitplaatsen zou de LSF als een gemiste kans beschouwen
om invulling te geven aan het belevingsaspect van het waterpolo.
De LSF vraagt aandacht voor het gemis aan inkomsten voor de sportverenigingen indien
de horeca conform gemeentelijk beleÍd extern verpacht wordt.

1.

2.
3.
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ln de vergadering van 19 december 2017 hebben wij een besluit genomen over ons voorstel
aan de raad. Met deze brief informeren wij u over onze overwegingen daarbij.

Ten aanzien van uw advies merken wij het volgende op.
1. De verdere uitwerkingen na Uitvoeringsbesluit pakken wij - mede met het oog op de
planning -voortvarend op, wel in samenhang met de ijshal zodat de synergievoordelen
optimaal kunnen worden benut.
Het besluit over het ambitieniveau duurzaamheid heeft de raad op 21 april 2016 (RV
16.0037) genomen. Wij hebben geconstateerd dat de Leidse Milieuraad daar destijds niet
in is meegenomen. Hoewel beide nieuwe sportaccommodaties ruimschoots voldoen aan
de lange termijn doelstellingen van de gemeente voor CO2 reductie (> 40% voor
zwembad en 100% voor ijsbaan) is het de bedoeling de Leidse Milieuraad nadrukkelijk te
betrekken bij de verdere planvorming van zowel zwembad als ijsbaan
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De realisatie van 300 extra zitplaatsen past momenteel niet in het financiële kader, maar
wordt als I't" optíe meegenomen in de aanbesteding.
Na Uifuoeringsbesluit zullen met beide zwemverenigingen afspraken gemaakt worden
over de mogelijke invulling en rolvan de verenigingen in de horeca. Hiertoe behoren ook
het maken van afspraken over eventuele gemiste inkomsten uit horecagebruik door
verenigingen en het maken van afspraken met de pachter voor participatie dan wel overig
gebruik van de horeca door de verenigingen.

Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met de heer L.G.R. Bergijk,
prog rammamanager sport en am btel ij k opd rachtgever sportaccommodaties op
telefoonn u mmer (07 1 ) 516 7 11 I of via e-mailadres r. berq ijk@leiden. nl.

Hoogachtend,

het College van burgemeester en wethouders van Leiden,

deze,

mw. T. (Thera)Olthof
Teammanager Beleid & Maatschappelijke Ontwikkeling

