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MBOP spo~taccoinmodaties20 11-2014

Geachte dames, heren,
In uw commissievergadering Sainerileving en Bestuur van 6 december jongstleden is het MBOP
Sportaccommodaties 201 1-2014 behandeld. Middels deze brief wil ik reageren op het verzoek van het
AOV tot het opnemen van een PM post voor groot onderhoud zwembad Zuid. Tevens wil ik u met dit
schrijven nader informeren over de vervanging van de scheidingswand van sporthal Margriet.
Zwembad Zuid
Door het AOV is bij monde van mevrouw De Groot verzocht in het MBOP Spostaccommodaties
201 1-2014 een PM post op te nemen voor zwembad Zuid. Bij deze wil ik uw raad toezeggen dat in de
eerstvolgende begrotingswijziging 201 1 de gevraagde wijziging zal worden doorgevoerd.
Scheidiiigswand sporthal Margriet
In het MBOP Sportaccommodaties 201 1-20 14 is vervanging van de scheidingswand in sporthal
Margriet in 2012 opgenomen, incliisief vervanging van vier afscheidingsnetten.
Een goed functionerende scheidiiigswand is voorwaardelijk voor het dubbelgebrliik van de sporthal.
De wand lieeft zowel een ruimtescheidende als geluidswerende functie. Een sporthal die gebruild
wordt als wedstrijdruimte dient te voldoen aan de van toepassing zijnde normen van NOC*NSF
aangaande akoestiek binnenspo~-taccommodaties.Voor spoi+ters,overige gebruikers en bezoelters van
een sporthal kiinneii onaangename situaties ontstaan, indien in de hal onvoldoende altoestische
voorzieiliiigen zijn opgenomen. Het geluidsniveau ltan dal1 snel te hoog worden. De voornaamste
maatregel om deze situatie te voorlsomen, bestaat uit het opnemen van voldoende geluidsabsorberend
materiaal In de wedstrijdruimte.

Van de jaarlijlts beschiltbare verliuurbare uren wordt de spoi-thal voor ca. 47% dubbel gebruikt. De
inkomsten uit dubbel verhuiir vali de spoithal, te weten ca. € 1 15.000, zijn ongeveer de helft van de
totale opbreiigsten van spo~tllalMargriet.
Het is de verwacliting dat vervanging van de scheidingswand niet direct zal leiden tot meer
verhuringen of hogere verhuuropbrengsten. Verl~ogingvan de bezetting van de spoi-thal is afhankelijlt
van meerdere factoren. Wel mag wordeii aangenomen dat niet vervanging van de scheidingswand en
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de afscheidingsiietten de liuidige verhuriiigeii gehandhaafd zullen blijven. Het oiitbrelceii van een goed
ft~iictionerendesclieidingswand zal leiden tot minder verhuringen en tot inkoinstenderving.
Vervangingstermiin
De groot onderhoudspost van de sclieidingswand is opgevoerd naar aanleiding van de nulinetiiig
spoitaccommodaties 2008 en een nader onderzoek naar de leveiisduurprognose vali de scheidingswand
en afscheidingsnetten in de spoi-thal uitgevoerd in maait 2010. Uit eerder genoeinde rappoi-tages is
naar voren gelcoinen dat voor onderdelen vali de scheidiiigswaiid eii afsclieidingsnetten uiterlijk in
2012 het einde van de levensduur bereikt zal worden. Vanuit dit oogpunt is in het MBOP gekozen om
in 2012 in één keer de geliele scheidingswand en afsclieidingsnetten te vervangen.
Met vriendelijke groet,

Wethouder A.P. Mosteit

