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MEMO 
 

Voor : Gemeente Sliedrecht, fractie CDA t.a.v. de heer Den Besten  
 

Van : Wethouder Goverde  
 

Datum : 23 november 2021 

 
Betreft : Beantwoording technische vragen CDA inzake Sliedrecht Buiten  

 
  

Gestelde vragen: 

 

1. In het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel van 20 juni 2017; Realisatie Recreatief 

Knooppunt Sliedrecht in combinatie met Stationspark 3. Bij de financiële kaders staat vermeld 

dat er een positief saldo overblijft van €227.000. 

a. Vraag; houden we met de horizontale variant een positief of een negatief saldo over en 

kunt u aangeven welk bedrag dit is? 

2. In de verbeelding staat op pagina 11 een kaart met legenda.  

a. Is dit nog de meest actuele situatie? 

b. Als dit niet zo is, kunt u ons dan de meest actuele kaart en legenda opsturen? 

 

1. Houden we met de horizontale variant een positief of een negatief saldo over en kunt u 
aangeven welk bedrag dit is? 
 

Een actualisatie van de grex en kredieten staat gepland voor behandeling in de raad voor maart 

2022. De verwachting is dat er tegen die tijd meer bekend is over de kosten. De exacte 

verschillen tussen de kosten voor een horizontale en verticale variant zijn op dit moment niet 

bekend. Dit komt met name omdat de kosten van de verticale variant gedateerd zijn en het 

ontwerp van de horizontale variant nog niet vast staat. Dit vraagt nog nadere uitwerking met de 

sportverenigingen. Vooruitlopend op de actualisering in maart 2022 verwachten we dat er - los 

van de keuze voor een horizontale dan wel verticale variant - een negatief saldo over zal blijven. 

Geen positief saldo zoals nu geraamd is. De belangrijkste reden hiervoor dat is de bouwkosten 

gestegen zijn (landelijke trend).  

 
Aangezien de totale oppervlakte en het beoogde programma redelijk vergelijkbaar zijn 

(horizontale vs verticale variant), worden gebaseerd op de huidige ramingen geen grote 

prijsverschillen verwacht. Dit staat wel los van verwachtte kostenstijgingen door de geplande 

actualisering in maart 2022 (o.a. hogere bouwkosten). Verder zijn de daadwerkelijke kosten 

afhankelijk van politieke keuzes over het gewenste kwaliteitsniveau van het sportpark (hoog, 

gemiddeld of laag) en de hoogte van de bijdrage die gevraagd wordt van de betrokken 

sportverenigingen. 

 

2a: In de verbeelding staat op pagina 11 een kaart met legenda. Is dit nog de meest actuele 
situatie? 

 

Ja. 

 

2b:Als dit niet zo is, kunt u ons dan de meest actuele kaart en legenda opsturen? 
 

Niet van toepassing. 


