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b e s I u

1. Kennis te nemen van de eindrapportage van Drijver en Partners betreffende "Toekomst
schaats- en zwemvoorzieningen".

2. Het voorgenomen besluit te nemen om op termijn een stedelijke voorziening op de huidige
locatie van Glanerbrook te realiseren, uiterlijk gereed in 2025 en bestaande uit de volgende
basisconfiguratie: ijshockeyhal; 2x 25-meter zwembad (8 banen); doelgroepen bad;
recreatie bad(en) binnen; recreatie bad(en) buiten.

3. In te stemmen met het volgende vervolgtraject:
a. verkenning draagvlak cofinanciering voor de plusvariant, bestaande uit

respectievelijk 50-meter bad en 333-meter ijsbaan;
b. Planbeoordeling van de stedelijke centrumvoorziening op de locatie Glanerbrook

inclusief beoordeling bestemmingsplannen, parkeren, ontsluiting en overige
aspecten ruimtelijke ordening en veiligheid;

c. Onderzoek bezetting overige binnen- en buitensportvoorzieningen in relatie tot de
totale beschikbare capaciteit in Sittard-Geleen (binnensport). Doelstelling: sluitende
businesscase 'achterblijvende locaties'.

d. Uitwerking voorkeursvariant op basis van planbeoordeling.
e. Binnen het vervolgonderzoek, zoals genoemd onder 3c, samen met de eigenaar de

mogelijkheden en de consequenties door het college te laten verkennen van het
handhaven:
a. van een doelmatige lokale zwemvoorziening op sportcentrum het Anker, dit in
relatie tot de achterblijvende accommodatie-onderdelen;
b. van een lokale recreatieve zwemvoorziening bij de Nieuwe Hateboer, dit in relatie
tot de hier voorziene toekomstige gebiedsontwikkeling (o.a. manage).

4a. Met het oog op de bezuinigingstaakstelling op Sport vanaf 2021 in overleg treden met de
exploitanten van de huidige schaats/zwemvoorzieningen over het realiseren van



mogelijkheden tot versobering van de dienstverlening en afstoten van accommodatie-
onderdelen welke niet tot de toekomstige basisconfiguratie horen.

4b. In het licht van het gestelde onder 4a de overeenkomsten met de exploitanten opzeggen,
gericht op beeindiging per 1-1-2021, met dien verstande dat de opzegging opgeschort kan
worden tot realisatie van de nieuwe voorziening als overeenstemming wordt bereikt over de
besparingen.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van
14 december 2017.

De griffier


