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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 Kaderbesluit ijshal 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 het volgende:
1. de variant voor een tweelaags 25O-meterbaan verder uit te werken, maar ook om in het

belang van de lange baanschaatsport in de regio parallel daaraan het onderzoek en de
resultaten naar een tweelaags 333-meter variant mee te nemen, opdat extra financiering
vanuit regiogemeenten ten behoeve van de laatste variant betrokken kan worden.;

2. in het vervolgtraject de ijsverenigingen ook te betrekken. Nu de plannen concreter
worden, is het van belang hun wensen en eisen te horen en te integreren in de
planvorming;

3. de overleggen voor het vormen van een regionale coalitie voor de nieuwe ijsbaan te
verbreden naar structurele overleggen om te komen tot een regiovisle op sport. Zo kan
worden voorkomen dat per project afzonderlijk overleg met de regio moet worden
opgestart.

ln de vergadering van 19 december 2017 hebben wij een besluit genomen over ons voorstel
aan de gemeenteraad. Met deze brief informeren wij u over de overwegingen daarbrj.

Ten aanzien van uw advies merken wij het volgende op.
1. ln de verdere uitwerkingen richting Uitvoeringsbesluit blijven wij de twee varianten (te

weten een 250 meter baan en een 333 meter baan) voor de ijshal uitwerken.
2. Naast de Stichting ljshal Leiden zijn de ijsverenigingen hierbij reeds betrokken. Dat zullen

wij blijven doen.

3. Ten aanzien van regionaal overleg over sport(projecten) zijn wij van mening dat borgen
van een structurele uitwisselingen omtrent sportontwikkelingen zeker kunnen bijdragen
aan regionale (beleids-)keuzes voor sportaccommodaties. Afstemming is wenselijk en
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atwegingen kunnen beter gemaakt worden als er inzicht is in de ontwikkelingen van de

buurgemeenten. ln dit kader kunnen wij melden dat er thans structureel ambtelfk overleg

van regionale sportambtenaren in Holland-Rijnland verband plaatsvindt en dat daarbij

inmiddels het onderwerp 'regiovisie op sport' geagendeerd staat. ln het vervolg op de

bestuurlijke regiobijeenkomsten ijshal, zullen wij in overleg met regiogemeenten bezien of

ook een meer regulier bestuurlijk overleg sport kan gaan plaatsvinden.

Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met de heer L.G.R. Bergijk,

prog ram mamanager sport en am btel ij k opd rachtgever sportaccommodaties op

telefoonnummer (07 1 ) 516 7 1í I of via e-mailadres r. bergiik@leiden. nl.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

na dezen,

mw. T Ithof

Teammanager Beleid & Maatschappelijke Ontwikkeling
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