
 
1. Advies kaderbesluit indoor sportcentrum (december 2017) 
 
 
 

 Advies LSF 7 december 2017 Reactie College B&W 19 december 2017  

1 We hebben begrip voor de fundamentele 

keuze van de raad voor de 2.000-variant 

en adviseren de raad deze variant verder 

uit te werken, maar daarbij in het belang 

van de topsport in Leiden parallel daaraan 

het onderzoek en de resultaten naar een 

3.000-variant serieus te nemen en de deur 

naar deze variant niet definitief dicht te 

doen.  

 

Niet ter harte genomen. “Op basis van 
de resultaten van de in de afgelopen 
maanden uitgevoerde onderzoeken 
kunnen wij op dit moment niet anders 
dan vast te stellen dat binnen de 
geldende, gemeentelijke uitgangspunten 
en randvoorwaarden alsmede de door 
de gemeenteraad meegegeven 
financiële kaders (RV 17.0056) de 2.000 
variant wel haalbaar is en een 3.000 
variant financieel voor wat betreft 
investering en exploitatie niet. (…) Wij 
achten een nader onderzoek onder deze 
condities niet reëel. (…). Wij maken 
derhalve de keuze voor een nieuw 
lndoor Sportcentrum, inclusief een 
topsporthal met een 
toeschouwerscapaciteit 
voor 2.000 toeschouwers ten behoeve 
van uitwerking richting een 
uitvoeringsbesluit.  
 

2 We adviseren in het vervolgtraject 

nadrukkelijk de breedtesport meer te 

betrekken. Nu de plannen concreter 

worden, is het van belang wensen en eisen 

van de breedtesporters te horen en te 

integreren in de planvorming. Ons advies is 

om hiervoor een 

klankbordgroep/werkgroep op te richten 

met afgevaardigden uit de verschillende 

gebruikersgroepen. Topsport en onderwijs 

blijven hiernaast natuurlijk eveneens 

betrokken als belangrijke gesprekspartner. 

 

Ter harte genomen. “Na vaststelling van 
het kaderbesluit door de gemeenteraad 
wordt het Programma van Eisen 
definitief vastgesteld. De breedtesport 
zullen wij hierbij betrekken middels een 
werkgroep/klankbordgroep of door 
deelname aan werksessies.” 
  

3 In een eerder stadium verzocht de LSF al 
om de behoefte aan capaciteit van indoor-
gebruikers (breedtesport en topsport) 
inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het niet 

Ter harte genomen. “Binnen de 
gemeente is het Team 
Sportaccommodaties in overleg met de 



alleen om de huidige bezetting (3-
Octoberhal en 5-Meihal), maar ook om het 
in kaart brengen van de toekomstige 
behoefte. Wij adviseren een behoefte-
onderzoek onder gebruikers uit te voeren. 

projectorganisatie voor het lndoor 
Sportcentrum inmiddels gestart met het 
voorbereiden van een (door een extern 
bureau) uit te voeren 
behoefteonderzoek.” 

4 Wij adviseren de raad om op een creatieve 

manier na te denken over de 

parkeerproblematiek die zowel de 2.000-

variant als de 3.000-variant met zich 

meebrengt. Ontsluiting is een belangrijke 

factor om topsportevenementen te 

kunnen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan 

de incidentele inzet van pendelbusjes of 

het gebruik van 

parkeerterreinen/bedrijventerreinen voor 

incidenteel parkeren. 

 

Ter harte genomen. “Het vinden van een 
goede parkeeroplossing is complex. 
Daarvoor heeft al het nodige 
onderzoek plaatsgevonden. ln de eerste 
helft van 2018 vindt nader onderzoek 
plaats waarbij de door u genoemde 
suggesties worden betrokken.” 

 
2. Standpunt 
De LSF is verheugd dat een aantal van de aanbevelingen van de LSF zijn overgenomen. 
Niettemin vinden wij het een gemiste kans dat het College van B&W niet wil investeren in de 
3000-variant van het indoor sportcentrum. Hoewel wij begrijpen dat de (met name) financiële 
hobbels die de 300-variant met zich meebrengt groot zijn, vindt de LSF het een gemiste kans 
om deze in dit stadium uit te sluiten. Een grotere hal betekent immers ook een investering in 
het (top)sportklimaat van Leiden.  

 
 


