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Geachte heer Wiesenekker en mevrouw Van den Wildenberg, 
 
Op 13 mei 2019 heeft u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de 
gemeenteraad schriftelijk vragen gesteld over het realiseren van gecombineerde nieu-
we huisvesting van sportverenigingen. 
 
Graag beantwoorden wij uw vragen in deze als volgt: 
 
Vraag 1. Welke kansen ziet het college om in de zoektocht naar een permanente loca-
tie voor de genoemde verenigingen samenwerking te zoeken, zodat de locatie optimaal 
benut wordt? In hoeverre is inmiddels gesproken met de genoemde partijen om een  
gezamenlijke locatie te ontwikkelen? 
 
Antwoord: Wij zien kansen voor samenwerking van verenigingen, daar waar het gaat 
over het gezamenlijk gebruik van nog aan te leggen/te bouwen sportaccommodaties. 
Hierbij moet ons inziens aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

a. Samenwerking is afhankelijk van de grootte van de aan te (kunnen) kopen 
grond, de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen 
en clubruimte; 

b. De bereidheid van verenigingen om samen te werken en voorzieningen te  
delen; 

c. De mogelijkheden van verenigingen om op gelijke wijze te investeren in  
bijvoorbeeld een clubruimte. 

Wij zijn/waren hierover in overleg met de BDSV, Petanque Barneveld, de IJs- en skee-
lervereniging ‘t Grieze Veen en de Meerwaarde. Over de huisvesting van de BDSV en 
Petanque Barneveld zullen wij u zoals toegezegd, binnenkort berichten. 
 
 
Vraag 2. Welke kansen ziet het college om ook de aanleg van de nieuwe locatie van de 
Flying Bikes, quadvereniging en/of de skeelervereniging optimaal te benutten en dit te  
combineren? 
 
Antwoord: Momenteel zijn twee locaties in beeld voor vestiging van de Flying Bikes. 
Over deze locaties en de te verwachten investeringen zijn wij met de vereniging in 
overleg. Onder verwijzing naar het gestelde in het Coalitieakkoord 2018-2022, zijn wij 
in gesprek met IJs- en skeelervereniging ‘t Grieze Veen en De Meerwaarde over de 
behoefte en haalbaarheid van aanleg van een gecombineerde atletiek- en skeeler-
accommodatie in Barneveld.  
Verder zijn wij in gesprek met quadvereniging De Veluwse Zandhappers. Als gemeente  
hebben wij meegedacht over een aantal mogelijke locaties voor deze vereniging.  
Echter, door de geldende wet- en regelgeving (vooral de richtafstand tot woningen) zijn 
deze locaties afgevallen. Wij hebben onze tijdelijke medewerking gegeven aan de 
quadvereniging om gebruik te maken van braakliggende gronden, die anders zijn be-
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stemd. Het gaat hier niet om een vereniging die verplaatst moet worden (anders dan 
bijvoorbeeld de Flying Bikes). Binnen de gemeentelijke Structuurvisie is geen ruimte 
voor een dergelijke nieuwe voorziening. Dit is mede, zoals hiervoor al opgenomen, 
ingegeven door de aan te houden afstanden. De quadvereniging zullen wij te kennen  
geven, dat zij zelf een locatie moet aandragen met de daarbij behorende onderzoeken.   
 
Vraag 3. In hoeverre zorgt samenwerking voor vertraging in het aanleggen of is er dan 
juist sprake van versnelling omdat er mogelijk meer financiële middelen zijn? 
 
Antwoord: Samenwerking kan versnelling opleveren als het gaat om het samen gebrui-
ken van sport- en/of clubvoorzieningen. Zie ook het antwoord op vraag 1. Wanneer de 
sportvoorzieningen echter qua inrichting verschillen en de mogelijkheden van vereni-
gingen om zelf te investeren uiteen lopen, komt samenwerking niet van de grond. 
Daarbij speelt ook een rol in hoeverre een vereniging een nieuwe voorziening nodig 
heeft of gebruik kan maken van bestaande voorzieningen.  
Naast de bereidheid van verenigingen om financieel en organisatorisch samen te  
werken, zijn wij ook afhankelijk van de nog te volgen procedures (aankoop grond,  
bestemmingsplan, aanvragen subsidies e.d.)  
 
 
Vraag 4. In hoeverre ziet het college de zoektocht (die tegelijkertijd, parallel plaatsvindt) 
naar een permanente nieuwe locatie van diverse betrokkenen als een kans om initia-
tieven aan elkaar te koppelen? 
 
Antwoord: Ja, er zijn kansen om initiatieven aan elkaar te koppelen. Zie de beantwoor-
ding van de voorgaande vragen.  
 
 
Vraag 5. Wat kan het college eraan doen om betrokkenen actief te informeren over het 
proces en daarmee bij te dragen aan een duidelijk perspectief? 
 
Antwoord: Zowel de BDSV en Petanque Barneveld zijn intensief betrokken bij de  
opstelling van het haalbaarheidsonderzoek naar een omnisportcentrum in Barneveld. 
Verder houden wij contact met de IJs- en skeelervereniging ’t Grieze Veen en De 
Meerwaarde en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


