Schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop - Beheer sporthal De Vlinder
In oktober 2016 heeft het college d.m.v. een persbericht aangekondigd dat per 30 juni 2019 de
exploitatieovereenkomst met de beheerder van sporthal De Vlinder wordt beëindigd. Zie bijgaand
persbericht. Op dat moment was nog niet bekend hoe het plaatje voor de toekomst van de sporthal
in Ter Aar er uit zou gaan zien. Dit bericht heeft destijds de nodige onrust bij gebruikers en inwoners
teweeg gebracht.
In de afgelopen periode is het besluit genomen om een nieuwe sporthal bij het IKC te bouwen. Het
IKC mét sporthal heeft vertraging opgelopen en het gebouw kan pas op zijn vroegst na de
zomervakantie 2021 in gebruik genomen worden. Zie brief 537A. Dit betekent dat alle activiteiten tot
die tijd blijven plaatsvinden in De Vlinder en dat er voor het beheer nieuwe afspraken gemaakt
moeten worden met een andere, tijdelijke, beheerder.
Het is belangrijk dat alle gebruikers ruim op tijd weten op welke wijze het beheer vanaf 30 juni wordt
geregeld en door wie. Ook is het van belang dat gebruikers met de (nieuwe) beheerder ruim vóór de
zomervakantie afspraken kunnen maken over hun activiteiten in het nieuwe schooljaar/seizoen
2019-2020.
Vragen:
1. Heeft het college het beheer van sporthal De Vlinder voor ná 30 juni 2019 geregeld?
a. Zo ja, kunt u dan aangeven wie het beheer op zich gaat nemen en welke afspraken er zijn
gemaakt?
b. Zo nee, wanneer verwacht het college het beheer bij een nieuwe, tijdelijke beheerder, geregeld te
hebben?
2. Wanneer, door wie en op welke wijze wordt er richting gebruikers en inwoners van Ter Aar
gecommuniceerd?
3. Zijn de mogelijkheden van de sporthalbeheerders van De Steupel en de Vlijt/Ringkant onderzocht
om het beheer van de Vlinder tijdelijk over te nemen? Zij hebben immers ervaring met het reilen en
zeilen van het beheer van een sporthal en het samenwerken met sport verenigingen in de gemeente
Nieuwkoop.
Pien Schrama, 24 jan. 19
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Per medio 2019 beëindiging exploitatieovereenkomst De Vlinder
Sportvoorziening in Ter Aar na 2019 in andere vorm
De gemeente en de beheerder van sporthal De Vlinder zijn in goed overleg
overeengekomen om de exploitatieovereenkomst per 30 juni 2019 te beëindigen. De
sporthal is 30 jaar geleden gebouwd. Om De Vlinder als sportvoorziening in stand te
houden, blijken de kosten van het onderhoud in de toekomst enorm te gaan toenemen.
Guus Elkhuizen, wethouder Sport, benadrukt dat Ter Aar wel een sportvoorziening
behoudt. ‘Ik vind het belangrijk dat we sporten en bewegen faciliteren waar dat kan. In
Ter Aar zijn er diverse sportverenigingen actief die gebruik maken van de Vlinder. Dat
sportaanbod moet er ook blijven. Sporters uit Ter Aar hoeven niet bang te zijn dat zij
vanaf 2019 nergens meer terecht kunnen. Alleen is nu nog niet bekend hoe het plaatje er
dan uit gaat zien. Dat gaan wij de komende tijd verder uitzoeken. Ook gaan we in
gesprek met sportverenigingen om te kijken wat een passende voorziening voor Ter Aar
is. Door het opzeggen van de overeenkomst per 2019 hebben we daar ook ruim de tijd
voor.”
Op dit moment werken wij aan een Integraal Kindcentrum (IKC) in Ter Aar. Een IKC biedt
ruimte voor onder andere scholen en kinderopvang. Wij kijken momenteel of het mogelijk
is om daar sportzalen aan toe te voegen ter vervanging van de sportfaciliteiten bij De
Vlinder. Het is vanzelfsprekend dat eventuele wijzigingen in de sportfaciliteiten in Ter Aar
ook besproken worden met de sportverenigingen die gebruikmaken van De Vlinder.
Daarvoor is het op dit moment nog te vroeg. Wij verwachten de gebruikers van De
Vlinder in het tweede kwartaal van 2017 te kunnen betrekken bij de planvorming.
Lyna Kant, exploitant van De Vlinder, is tevreden met de gemaakte afspraken. “We zijn
blij met de relatief lange termijn, tot medio 2019. Zo kunnen we alles goed afronden voor
al onze gasten, sporters en medewerkers. Samen met de gemeente willen we de
verenigingen begeleiden naar een nieuwe situatie. Tot juni 2019 gaan we overigens
gewoon door met onze activiteiten. Iedereen kan de komende drie jaren blijven sporten
en genieten van onze activiteiten, zowel in de sporthal, ons restaurant dan wel voor een
vergadering of een feest.”
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Ellen Bakker, mobiel nummer 06 2358 9831, Nataschja Kranenburg, mobiel nummer
06 2247 8699.

