
 

 

Verslag van het overleg Sport en Onderwijs met Gemeente Tubbergen inzake Sporthal 
Tubbergen. 
Datum: 18-01-2016 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Tubbergen 
 
Aanwezig: Loes Ritzen, Ruben Geuke, Robert Lenferink, Henk Hofhuis, Leon Scholten, Martin 
Grimberg, Gerco Poffers, Leon Bekhuis, Anne Gerritsen, Harry Oosterhof, Ingrid Leferink, René 
Oosterlaken, Mark Oude Luttikhuis, Jan Geuke, René Hutten, Rik Landhuis en Harald Zegeren. 
Afwezig: - 
 
De aanwezigen werden welkom geheten door Harald Zegeren.  
Wethouder de Witte is door privé omstandigheden afwezig. 
 
Dhr. Zegeren loopt de presentatie door die ook met de commissie is gedeeld afgelopen week. In 
principe zijn er 2 alternatieven, te weten nieuwbouw van een 3/3

e
 hal naast het zwembad of 

vernieuwbouw van de huidige Verdegaalhal. Om de alternatieven te wegen heeft de raad in april 2015 
6 indicatoren vastgesteld. Vandaag staat juist het nader ingaan op de indicator “draagvlak” op de 
agenda.  
 
Bij de behandeling van de verschillende indicatoren, die voortkomen uit de raadsbrief april 2015, wordt 
door de groep expliciet stilgestaan bij: 

 De “frictiekosten” die het voor langere tijd sluiten van Verdegaalhal bij vernieuwbouw 
opleveren worden door de groep gemarkeerd als fors. De frictiekosten betreffen o.a. extra 
vervoerkosten en hogere huurkosten voor verenigingen en scholen. Dit naast de 
omzetderving en compensatie vaste lasten t.b.v. de SSRT.  

Dit ziet de groep graag terug in de advisering aan de bestuursorganen. Afgesproken wordt dat dit aan 
de argumenten zal worden toegevoegd. 
Samen is gesproken over de wijze waarop een beeld kan worden verkregen betreft draagvlak. Middels 
discussie en stemming blijkt dat de vertegenwoordiging van Sport, Onderwijs, SSRT en dorpsraad 
Tubbergen unaniem voor nieuwbouw naast de Vlaskoel is en fundamenteel tegen vernieuwbouw van 
de Verdegaalhal. Hiervoor heeft de groep een drietal hoofdargumenten: 

1. De keuze van een nieuwbouwhal is een keuze met visie op de lange termijn voor sport en 
behoud van voorzieningen voor de gemeente Tubbergen en de kern Tubbergen. Doordat 
sport geclusterd gaat worden kunnen de verenigingen beter samenwerken en gebruik maken 
van elkaars faciliteiten/complexen/voorzieningen. Op deze manier versterkt de sport elkaar en 
is zij in staat de voorzieningen op de lange termijn beter in stand te houden. Fysieke clustering 
zorgt voor een enorme kwaliteitsimpuls. Verenigingen zullen in de toekomst gedwongen zijn 
om meer samen te werken om de betaalbaarheid van het beoefenen van sport blijvend te 
kunnen garanderen. Clustering van accommodaties biedt clubs de mogelijkheid om 
(sport)arrangementen aan te kunnen bieden en extra inkomsten te realiseren. Hiervoor zijn 
reeds plannen ontwikkeld. Deze ontwikkelingen bieden ook kansen voor 
verblijfsaccommodaties en horeca in (de gemeente) Tubbergen. 

2. Tubbergen Bruist is een beweging in de samenleving van (de gemeente) Tubbergen die een 
samenhangend pallet aan maatregelen voor Tubbergen heeft benoemd dat tot doel heeft 
Tubbergse voorzieningen overeind te houden met inachtneming van trends en ontwikkelingen 
die zich in de samenleving voordoen. Hierin zijn een aantal speerpunten benoemd, zoals een 
levendig en bruisend plein (gemeentehuis en bibliotheek icm horeca), huisvesting voor 
jongeren, sportboulevard en koopkrachtversterking in een compacte kern. Het nu doen 
besluiten voor vernieuwbouw zou een forse streep door de rekening zijn van dit 
samenhangende portfolio aan projecten; 

3. Door de verplaatsing van de sporthal komt er een mooie locatie in het centrum van de kern 
Tubbergen vrij waarmee ingespeeld  kan worden  nieuwe economische en/of sociaal-
/maatschappelijke ontwikkelingen. Meer koopkrachtbinding leidt tot het beter in stand houden 
van de bestaande (winkel)voorzieningen. Deze impuls is nodig omdat de trend laat zien dat 
deze voorzieningen het zwaarder hebben om renderend te blijven. De waarde die in dat licht 
de vrij komende locatie vertegenwoordigd wil de groep nadrukkelijker voor het voetlicht 
brengen, omdat dit een (groot) deel van het verschil in stichtingskosten kan opheffen.  

 



 

 

De groep geeft aan dat zij de voor het voetlicht gebrachte argumenten ook bij de raad gaat ventileren. 
De gemeente neemt hier kennis van en de afspraak wordt gemaakt dat in elk geval het verslag van 
deze bijeenkomst als bijlage bij de stukken zal worden gevoegd.  
 
De vergadering wordt gesloten om 22:00 


