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Onderwerp
Toezegging: Presentatie quickScan voor een tijdelijke sporthal locatie.
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Stand van Zaken/afdoening
In de afgelopen periode is een quickscan uitgevoerd naar potentiële locaties voor een tijdelijke sporthal. 
Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op het vinden van locaties waar een tijdelijke sporthal 
12 maanden per jaar voor minimaal vier jaar kan staan (denkrichting 1). Uit dit onderzoek zijn vier 
potentiële locaties gekomen, waarvoor de voor- en nadelen in kaart zijn gebracht. Omdat alle vier de 
locaties niet ideaal zijn en nadelen kennen, is gedurende het onderzoek nog een andere denkrichting 
(denkrichting 2) naar voren gekomen. Namelijk een tijdelijke sporthal die bijvoorbeeld alleen gedurende 
vier maanden (tijdens de winterstop van hockey) wordt opgebouwd over een bestaand kunstgrasveld. Om 
het rendement van deze oplossing te kunnen beoordelen is preciezer inzicht nodig in de bijdrage die de 
tijdelijke sporthal levert voor het oplossen van het capaciteitsknelpunt voor binnensport. Wat is het exact 
aantal uren dat sportverenigingen kunnen uitbreiden en wat zijn de investerings- en exploitatiekosten van 
deze oplossing? Aan SRO Kennemerland B.V. (SRO) is gevraagd om deze denkrichting verder uit te werken. 
Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig naar de exploitatielasten. Door de gestegen energieprijzen in de 
afgelopen periode, moet onderzocht worden of een tijdelijke (blaas)sporthaI wel op een duurzame manier 
is te verwarmen en wat dit betekent voor de exploitatie. Naar verwachting is dit onderzoek in het eerste 
kwartaal van 2023 afgerond en zal de raad hierover verder geïnformeerd worden.

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Commissie samenleving d.d. 14-4-2022

Omschrijving
Wethouder E de Raadt zegt toe aan de Commissie Samenleving na 
het zomerreces een QuickScan te presenteren voor een tijdelijke 
sporthal locatie.
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