
  

2021_1012 Reactie SFS op Ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg 1/2 

Secretariaat:  Houtsnip 6; 3766 VD Soest 
Mail:   secretaris@sportfederatiesoest.nl 
Website:   www.sportfederatiesoest.nl 

 
 

 
 
Gemeente Soest 

Leden gemeenteraad 
Postbus 2000 

3760 CA SOEST 
 
 

 
Soest, 4 februari 2022. 

 

 
Betreft: Besluitvorming aanvullend krediet nieuwe sporthal 

 
Geacht heer, mevrouw, 
 

Donderdag 10 februari 2022 wordt uw instemming gevraagd met een extra krediet 
voor de aan de Dalweg bij Sportboulevard De Engh te bouwen nieuwe sporthal. Dit 
extra krediet is nodig om de eerder door uw raad vastgestelde plannen rondom de 

nieuwe Sporthal te kunnen realiseren. Wij begrijpen dat dit extra krediet voor u, maar 
ook voor ons, een onaangename ontwikkeling is. 

Afgelopen week heeft u hier al in een oriënterende raadsbijeenkomst lang en ook 
indringend over gesproken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nader inzicht wilt 
hebben in deze onverwacht grote kostenstijging. De wethouder heeft u deze 

informatie toegezegd en wij hopen dat u daardoor beter zicht krijgt over hetgeen 
waarover u op donderdag 10 februari a.s. een besluit moet nemen. 

 
Wat in de discussie van afgelopen woensdag, wat ons betreft, onvoldoende aan de 
orde is gekomen, is de bittere noodzaak voor een nieuwe accommodatie ter 

vervanging van andere sportaccommodaties. Inmiddels bent u als raad al meer dan 
10 jaar hierover in gesprek, nadat toen al bleek, dat vervanging en onderhoud zeer 

noodzakelijk was en deze accommodaties niet meer voldoen aan de functionele eisen, 
die daaraan ook wettelijk aan gesteld worden (bv sporthal Beukendal voldoet niet 
meer aan de afmetingen van de sportvelden, die door de NOC/NSF aan 

accommodaties worden gesteld). Inmiddels zijn andere, in het totale sportplan 
opgenomen locaties, niet meer beschikbaar, dan wel worden binnenkort buiten 

gebruik gesteld. Wij rekenen er dan ook dat u, net als in eerdere fasen voor het laatst 
in 2019, de noodzaak van nieuwbouw voldoende in uw overwegingen betrekt.  
 

De extra lasten mogen wat ons betreft niet leiden tot hogere doorberekeningen aan 
de sportverenigingen en het onderwijs en een druk tot verdere bezuinigingen. Dit 

mede in relatie met de taakstelling, die de sport eerder is opgelegd. Door de 
langdurige discussies en het traject van besluitvorming zoals dat is verlopen, de 
verkiezingen 2018 die dit proces hebben vertraagd en allerlei andere exogene factoren 

zijn deze kosten buiten de invloedssfeer van de sporters wel zeer fors toegenomen.  
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Wij wensen u veel succes met uw bespreking. Wij rekenen op U. Dat er ook snel een 

nieuwe sporthal gerealiseerd mag zijn. 
 

Met sportieve groet, 
 
 

 
 

René van Hal 
Voorzitter bestuur Sport Federatie Soest 

voorzitter@sportfederatiesoest.nl  
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