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Gemeenteraad van Berkelland 
T.a.v. raadsleden 
Marktstraat 1 
7270 HA Borculo 
 
 
Ruurlo, 9 februari 2022 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Als vervolg op de Pro Forma reactie van de verenigingen d.d. 29 januari 2022 ontvangt u hierbij de 
inhoudelijke onderbouwing, m.b.t. de onjuiste en onvolledige raadsbrief en de tussenrapportage 
locatieonderzoek sporthal Ruurlo van ICS, d.d. 24 januari en discrepanties in beide stukken. 
 
Conclusies 

• Wij hebben geconstateerd dat dit rapport op belangrijke, uitkomstbepalende, onderdelen is aangepast 
en afwijkt van de bij ons bekende vastgestelde (en in de notulen van de projectgroep vastgelegde) 
bevindingen. Tevens is het rapport onvolledig door het weglaten van de scorekaarten. 

• Het onderzoek van fase 1 en 2 was op 1 december voor 98% door de projectgroep afgerond en ICS ging 
het concept eindrapport schrijven om ter toetsing aan de projectgroep voor te leggen. 
Wellicht ten overvloede: twee ambtelijk vertegenwoordigers van de Gemeente waren onderdeel van 
deze projectgroep. 

• Doordat de projectgroep buitenspel is gezet heeft de projectgroep niet de laatste versie van het 
rapport kunnen toetsen voordat deze naar de Raad is gestuurd. 

• De spelregels zijn door de gemeente/wethouder dusdanig gewijzigd dat het de uitkomsten van het 
rapport beïnvloedt en het proces zonder voorafgaande goedkeuring van de raad wordt aangepast door 
o.a. het weglaten van de scorekaarten en een nieuwe inwonerraadpleging.  

• De aangepaste en aan u gepresenteerde uitkomsten passen niet bij de verstrekte opdracht die ICS en 
de projectgroep kent, conform uw raadsbesluit d.d. 16 maart 2021.  

 
Wij vragen ons dan ook ten zeerste af met de informatie zoals besproken en vastgesteld in de projectgroep, 
d.d. 1 december, hoe deze rapportage tot stand heeft kunnen komen.  
 
 
Onderbouwing deze brief 
De onderbouwing betreft de uitwerking van de hieronder genoemde 3 kernpunten van onze kritiek op de 
rapportage en de werkwijze van de wethouder. Kernpunten: 

1. Onjuist en onvolledig eindrapport fase 1 en 2 
2. Raadpleging van inwoners o.b.v. onjuiste en gekleurde informatieverstrekking  
3. Rol van wethouder en gemeente inzake onafhankelijk, objectief onderzoek en participatieproces 

 
 
Hoe verder: het voorstel van de verenigingen 
Na het lezen van de onderbouwing vragen wij u om het voorstel aan het einde van deze brief in beraad te 
nemen. Wij benoemen in dit voorstel hoe wij denken het vraagstuk “locatie-onderzoek sporthal Ruurlo” 
een goed vervolg te kunnen geven, inclusief participatie met omwonenden. 
 
Wij vragen u vaart te zetten, gezien de nieuwste lekkages van zondag 6 februari jl. 
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1. Onjuist en onvolledig eindrapport fase 1 en 2 
Wij kunnen ons volledig vinden in de inleiding van ICS waarbij zij aangeven dat zij samen met het 
projectteam (waar ook 2 ambtelijk medewerkers in zaten) op onafhankelijke wijze invulling hebben 
gegeven aan het onderzoek. Hierbij stond het komen tot de beste locatie op basis van een 22-tal 
parameters van de sporthal Ruurlo als doel centraal. 
 
U leest in dit rapport in alinea 1 van pag. 4 dat het rapport bestaat uit een uitwerking van fase 1 en 2. 
Wij zijn het met ICS eens dat deze fases voor 98% waren afgerond en u een keuze kon worden voorgelegd. 
Dit alles is besproken en vastgelegd in de vastgestelde notulen van de projectgroep van 1 december. 
Op cruciale punten en conclusies geeft het tussenrapport na de inleiding, echter onjuiste en onvolledige 
informatie ten opzichte van hetgeen door de projectgroep gezamenlijk is vastgelegd. Onderstaande punten 
tonen de discrepanties tussen enerzijds de raadsbrief en inleiding door ICS en anderzijds tussen de inleiding 
en de rest van het tussenrapport. 
 
1a. Objectief vastgestelde scorekaart is weggelaten 
U mist in dit rapport de scorekaart, waarop de 4 locaties op 22 parameters zijn gescoord. Deze scores zijn 
na veelvuldig en zorgvuldig overleg met ICS, de gemeente en het gehele projectteam bepaald. 

• ICS geeft aan dat de parameters een hoge mate van objectiviteit realiseren, alinea 6, pagina 5. 

• In de raadsbrief van 11 november staat beschreven dat u een rapport krijgt met een inhoudelijk 
afwegingskader en de daaraan gekoppelde scorekaart.  

• In de raadsbrief van 11 november staat beschreven dat er geen wegingsfactoren worden toegevoegd 
om iedere vorm van subjectiviteit te vermijden. Dit advies van ICS is met instemming van de gehele 
projectgroep (incl. gemeente, VV Ruurlo en Stichting Zwembad Ruurlo (SZR)) en is door uw raad 
overgenomen op 15 november 2021. 

• In de raadsbrief van 24 januari geeft de wethouder aan dat zij besluit de scorekaart niet te delen omdat 
het scoren van parameters altijd enige vorm van subjectiviteit bevat. Dit is kennelijk eenzijdig besloten 
door de wethouder. 

 
Conclusie: Het weglaten van de scorekaart is niet in lijn met uw raadsbesluit, niet transparant en niet 
objectief. In bijlage 1 staat de door de projectgroep (en gemeente) vastgestelde scorekaart van 1 
december. 
 
1b. Vooraf vastgestelde parameters teruggebracht van 22 naar 18 parameters 
ICS geeft in de inleiding aan dat in overleg met de projectgroep de parameters, zoals benoemd in uw 
amendement zijn gedefinieerd en uitgewerkt. Dit is aan u bevestigd in de raadsbrief van 11 november. 
Onderstaande 6 parameters zijn verwijderd, waaronder een tweetal aspecten uit uw raadsbesluit: 

1. Ruimtebehoefte (van de gebruikers); 
2. Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing(= parameter raadsbesluit); 
3. Herinvulling oude locatie (bij keuze voor andere locatie dan de huidige); 
4. Aansluiting op Gemeentelijk beleid, vastgestelde beleidsplannen van IHP, onderwijsvisie en lokaal 

sportakkoord (= parameter raadsbesluit, zie analyse bijlage 2); 
5. Synergie op samenwerking (sport, onderwijs en doelgroepen); 
6. Draagvlak (omwonenden, gebruikers en overige belanghebbenden). 

Eenzijdig zijn door de wethouder/Gemeente de volgende parameters toegevoegd: 
a. Bijdrage meerwaarde aan gezondheidsbevordering, sociale samenhang en stimulering van 

onderlinge samenwerking; 
b. Beeld van de mening van betrokkenen. 

 
Conclusie: Het verwijderen van 6 parameters en het eenzijdig toevoegen van 2 nieuwe parameters is 
onzorgvuldig en niet transparant. 
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1c. Vastgestelde inhoudelijke onderbouwing parameters gewijzigd of weggelaten 
ICS noemt in alinea 6 van pagina 5 dat in het verdere verloop van het onderzoek de parameters zijn 
geconcretiseerd en zo feitelijk mogelijk uitgewerkt. Door de projectgroep besloten en vastgelegd in de 
notulen van 1 december.  

• De inhoudelijke onderbouwing van de scorekaart is op een aantal cruciale punten gewijzigd of 
weggelaten.  

• Wij tonen u in bijlage 2 een analyse van ICS voor de parameter gemeentelijke visies. Deze is geheel 
weggelaten in de aan u voorgelegde rapportage. 

• Wij tonen u in bijlage 3 voorbeelden van wijzigingen in de inhoudelijke toelichting. Het opsommen van 
alle wijzigingen is teveel. De meeste wijzigingen leiden tot het positiever voorstellen van locatie de 
Meene (denk aan weglaten: decentrale locatie, reistijd onderwijs, negatief effect op omgeving).  
 

Conclusie: De door de projectgroep vastgestelde inhoudelijke onderbouwing is zonder hun medeweten 
gewijzigd en eenzijdig door gemeente/wethouder bepaald. Dit leidt tot subjectiviteit en is niet 
transparant.  
 
1d. Onjuiste/onvolledige financiële onderbouwing  
ICS noemt in alinea 2 van pag. 6 dat het niet gelukt is om de benodigde informatie betreffende beheer en 
exploitatie te verkrijgen. Dit betreft de gegevens van locatie de Meene/SZR. Navraag van onze kant bij VV 
Ruurlo leert dat zij alle stukken wel hebben aangeleverd. Hieronder leest u op 3 punten wat dit betreft.  
 
1. Het niet aanleveren van jaarrekeningen 2018 &2019 door SZR en gemeente 

a) Door ICS en de Gemeente is bevestigd dat SZR de gegevens niet heeft aangeleverd.  
b) Vanaf begin november hebben projectgroepleden de gemeente gevraagd SZR hierop aan te 

spreken of de gegevens door de gemeente zelf op tafel te laten leggen.  
c) De gemeente wilde de jaarrekeningen die in haar bezit waren, net als SZR, niet met ICS en de 

projectgroep delen. Deze opstelling maakt dat er v.w.b. de financiële positie van SZR/locatie de 
Meene geen sprake is van transparantie.  

 
2. Ruimtestaten de Meene t.b.v. onderbouwing en exploitatieoverzicht zijn niet vastgesteld 

ICS heeft een eerste verkenning gedaan met vv Ruurlo en SZR naar ruimtelijke synergie-mogelijkheden.  
a) De ruimtestaten zijn op 24 november door de projectgroepleden besproken. 
b) De ruimtestaat van SZR riep vragen op omdat zij het eerder vastgestelde Pakket van Eisen (3216 

m2) ter discussie stelde. De projectgroep heeft deze ruimtestaat niet samen met ICS kunnen 
toetsen omdat SZR hier geen toelichting op wilde geven.  

c) Ondanks diverse pogingen wilde SZR hier niet met de projectgroep en/of ICS over in gesprek.  
 

3. Onvolledige investerings- en exploitatieoverzichten door ontbreken gegevens 
a) De verwervingskosten van de Meene zijn niet opgenomen, voor VV Ruurlo is bekend (bij 

projectgroep en ICS) dat deze er niet zijn. 
b) De kosten voor verkeersaanpassingen van de Meene zijn gebaseerd op een niet representatief 

verkeersonderzoek, april 2021 en liggen in werkelijkheid hoger. In het kader hieronder een 
toelichting.  

c) De kosten voor leerlingenvervoer voor Willibrordus en mogelijk Wonderwijs zijn niet meegenomen. 
De werkelijke kosten liggen hoger. In het kader hieronder een toelichting. 

d) De exploitatiekosten van de Meene zijn een grove schatting door ICS, omdat SZR weigerde haar 
jaarrekeningen 2018 & 2019 openbaar te delen. 

e) In de rapportage op bladzijde 26 wordt melding gemaakt van de ruimtelijke synergie effecten van 
de tennisvereniging. De kosten van benodigde aanpassingen zijn echter niet meegenomen.  

 
In bijlage 4 is het investerings- en exploitatieoverzicht met bovenstaande punten a t/m e in het rood 
aangevuld om u een completer beeld te geven. 
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Conclusie: Het investerings- en exploitatieoverzicht zijn net als in 2020 onjuist en onvolledig en er worden 
appels met peren vergeleken. De gemeente/wethouder heeft verzuimd in haar actieve informatieplicht 
op cruciale onderdelen. Hierdoor kon de projectgroep de ruimtestaat voor locatie de Meene niet 
vaststellen, exacte gegevens uitjaarrekeningen SZR niet toetsen en zijn meerkosten voor infra en 
leerlingenvervoer, tennis niet juist verwerkt. Dit alles heeft de nodige vertraging veroorzaakt.  
 
 

Het verkeersonderzoek april 2021 staat haaks op onderzoeken M3V/gemeente 2019 
De uitkomsten van het verkeersonderzoek van april 2021, dat tijdens lock-down en avondklok (sporthal 
en MBO/HBO gesloten, max. 1 bezoeker thuis) uitgevoerd is, staan haaks op het rapport van M3V van 
december 2020. Per september 2021 zou de gemeente een onafhankelijk advies vragen bij het bureau 
Groot Volker inzake de representativiteit van de verkeersintensiteit. De projectgroep heeft hier van de 
gemeente nooit antwoord op gekregen. 
 

• Rapport M3V 2019: ten eerste moet de verkeersstroom bij keuze locatie de Meene door de woonwijk 
wat vanuit verkeerskundig oogpunt binnen de gemeente als onwenselijk wordt geacht. 

• Mail gemeente aan werkgroep over locatie de Meene, oktober 2019 
o Verkeerstechnisch is het toevoegen van een sporthal met 4 zaaldelen een aandachtspunt. Deze 

locatie is voor verkeer alleen bereikbaar door de woonwijk. De woonstraten die deze locatie 
bereikbaar maken zijn hier niet op ingericht. 

o Om gelijktijdig in- en uitrijden te faciliteren zal er een nieuwe toegangsweg gerealiseerd moeten 
worden direct op de Wiersseweg.  

 
Conclusie: De gemeente heeft verzuimd de representativiteit nader te onderzoek, maar neemt de 
conclusies uit het onderzoek wel mee als representatief. Leest u voor de inhoudelijke bezwaren het 
schrijven van de ROV d.d. 3 februari en in kopie naar ons gestuurd. 

 
 
 

Meet de gemeente met 2 maten inzake afstandstabel leerlingenvervoer? 

• Rapport M3V 2019: normafstand bekostiging leerlingenvervoer is 1000 meter. 

• Tussenrapport 2022: ICS moest van de gemeente een andere normafstandtabel aanhouden (zie 
bijlage 5 inhoudelijke onderbouwing). Willibrordus komt hierdoor bij locatie de Meene niet in 
aanmerking voor subsidie Leerlingenvervoer.  

• Raadsbesluit IHP2020/onderwijsvisie: het besluit dat er in de toekomst nog 2 scholen in Ruurlo 
overblijven, (samenvoeging van Wonderwijs met Willibrordus) mocht door de gemeente niet worden 
meegenomen in het onderzoek. 

• In het onlangs door u vastgestelde rapport over de nieuwe sporthal in Eibergen spreekt M3V nog 
steeds over een afstand van 1000 meter.  

• Indien Willibrordus en Wonderwijs op dezelfde locatie gesitueerd worden, zijn de leerlingaantallen 
gelijk aan die van de Kerst Zwart school en geldt de norm van 1000 meter. 

 
Kosten 

• Indien de gemeente het leerlingenvervoer niet wil bekostigen dan kost het de Willibrordus school op 
locatie de Meene € 63.000,-- uit eigen middelen en Wonderwijs (na verhuizing) op locatie de Meene 
€ 37.000,--uit eigen middelen. 

• U heeft hierover een brief van het bestuur van Willibrordusschool ontvangen (lijst ingekomen 
stukken 18 januari 2022, ter afdoening aan college). 

 
Conclusie: U wilde in beeld hebben gebracht: de bereikbaarheid voor het primair onderwijs en (de 
kosten van) eventueel te treffen maatregelen. Deze maatregelen betreffen een bedrag  
van € 100.000,-- voor locatie de Meene. Voor de andere locaties gelden deze kosten niet. 
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2.  Raadpleging van inwoners o.b.v. onjuiste en gekleurde informatieverstrekking 
Wij zijn verbaasd dat u een raadsbrief ontvangt waarmee het college u voorstelt af te wijken van uw 
amendement en raadsbesluit van 16 maart 2021. Hiermee worden de afgesproken spelregels door de 
wethouder/gemeente aangepast tijdens de wedstrijd. 
 
2a. Sturing op participatie na politiek beraad 
ICS geeft in de inleiding aan dat er een goed participatietraject is doorlopen. Voor de 2e fase konden 
inwoners hun zorgen, aandachtspunten, ideeën en wensen bij de verschillende locaties aangeven. In de 
raadsvergadering van 26 oktober werd door wethouder benoemd en de raadsbrief van 11 november staat 
beschreven dat er een goed participatietraject is gelopen. Wij kunnen dit bevestigen en beamen. 
a) De scholen en verenigingen hebben ongeveer 1600 huishoudens persoonlijk uitgenodigd voor 

deelname aan de werkbijeenkomsten of om te reageren via de website van de gemeente.  
b) De gemeente heeft het onderzoek gedeeld op Facebook, Twitter en Achterhoek Nieuws. 
c) De projectgroepleden hebben de diverse reacties met de gezamenlijke werkgroep (waaronder 

gemeente, SZR en vv Ruurlo)besproken en dit heeft geleid tot het verslag, d.d. 16 november 2021. 
d) In de disclaimer op pagina 5 staat dat de voltallige werkgroep (inclusief gemeente, vv Ruurlo en SZR) 

het rapport inclusief conclusies hebben geaccordeerd, maar ook dat na politiek beraad de 
deelconclusies en algehele conclusies zijn verwijderd. 

 
Conclusie: Wij weten niet wie dit politiek beraad vertegenwoordigt? Maar wat ons verbaast is dat de 
conclusies uit een participatietraject met inwoners niet mogen worden getoond. 
 
Hoe serieus neemt de wethouder de inwoners van Ruurlo, die wel de moeite hebben genomen om naar 
de werkbijeenkomst van 15 september te komen? 
 
2b. Geen sprake van objectieve raadpleging bij nieuwe opzet ophalen reacties bij inwoners Ruurlo 
Vooropgesteld staat dat wij voor participatie zijn, zoals wij u vorig jaar hebben gevraagd op te nemen in het 
raadsbesluit. Wij zetten echter grote vraagtekens bij de door de wethouder/gemeente voorgestelde 
onderzoeksopzet die de eis van transparantie niet doorstaat. De onafhankelijkheid en objectiviteit zijn niet 
vooraf in de spelregels vastgesteld.  
a) Wat wordt de inwoners voorgelegd om een gedegen, objectieve keuze te kunnen maken, nu zij een 

rapport kunnen inzien dat onvolledig, onjuist en gekleurd is?  
b) Welke schetsen en visie op verbinden, ontmoeten en bewegen worden per locatie getoond? 
c) Is vooraf bekend wat met de resultaten gedaan wordt. Zijn de uitkomsten doorslaggevend of is het een 

advies? 
d) Hoe wordt met deze raadpleging geborgd dat alleen inwoners van Ruurlo mogen meedoen en maar 1 

keer per persoon zijn/haar voorkeurslocatie kan aangeven?  
e) Hoe wordt de objectiviteit geborgd, nu SZR met openlijke steun van de wethouder via Facebook heeft 

opgeroepen tot stemming voor locatie de Meene. In dit artikel van 28 januari 2022, Achterhoek Nieuws 
stellen zij: het voortbestaan van het zwembad wordt gegarandeerd door de komst van een nieuwe 
sporthal (zie onze pro-forma brief). U heeft in uw raadsbesluit uitgesproken dat deze twee dossiers niet 
aan elkaar verbonden zijn en ook niet aan elkaar gekoppeld mochten worden. 

 
Conclusie: De gemeenschap van Ruurlo is met steun van wethouder Bosman geïnformeerd over het feit 
dat het behoud van het zwembad wordt gegarandeerd met de komst van de sporthalbij het zwembad. 
Deze gekleurde informatie biedt samen met de huidige opzet geen enkele basis voor een objectief en 
onafhankelijke raadpleging van de inwoners.  
 
Wij stellen u voor om conform uw raadsbesluit maart 2021 de omwonenden van de overgebleven locaties 
te laten participeren in de uitwerking van de plannen. Dit doet recht aan hun belang.  
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3. Rol van wethouder en gemeente inzake onafhankelijk, objectief onderzoek en 
participatieproces 

In de raadsbrief van 11 november staan diverse zaken beschreven, waaronder de genomen stappen in het 
proces. In de raadsbrief van 7 december staat nergens dat er sprake was van enige mate van subjectiviteit. 
Ook leest u dit niet in de inleiding van het tussenrapport, toch benoemt de wethouder dit in de raadsbrief 
van 24 januari jl.  
 
In de periode 11 november – 7 december zijn er een drietal overleggen geweest. In de overleggen hebben 
de gebruikers de gemeente diverse keren aangesproken op: 

• de actieve en volledige informatieplicht,  

• het schenden van gemaakte afspraken richting pers door gemeente; 

• te weinig sturing op het proces en daardoor continue vertraging op de planning. De oorspronkelijke 
toezegging was dat het rapport in de raad van december 2021 zou worden behandeld. Dit was vanuit 
de gebruikers in de projectgroep zeker haalbaar geweest.  

 
De vraagstukken 
Bovenstaande is uitgewerkt in onderstaande punten. De gebruikers hebben 1 december aan het einde van 
het overleg gedeeld dat zij deze gang van zaken bespreekbaar wilde maken met de raadsleden. 
 
3a. Toezeggingen inzake niet representatief verkeersonderzoek april 2021 worden genegeerd 

• Vanaf augustus zijn vragen gesteld over het verkeersonderzoek (april 2021) inzake de 
verkeersintensiteit.  

• De gemeente zou per 29 september een onafhankelijk advies inzake de representativiteit van dit 
onderzoek opvragen. Tot op heden is dit advies inzake dit rapport niet opgeleverd. 

• De ROV heeft met de gemeente afgesproken dat de conclusies over de verkeersintensiteit niet 
werden meegenomen. In de disclaimer, pagina 25 leest u dat het rapport wel als onderlegger is 
gebruikt. 

 
3b. Door de raad vastgestelde visiedocumenten IHP, onderwijsvisie worden niet meegenomen 

• In het gemeentelijke IHP (door de Raad vastgesteld in september 2020) is op pagina 40 gesteld dat 
school Wonderwijs binnen afzienbare tijd naar school Willibrordus verhuist. 

• De school staat gepland over 3 jaar, de sporthal wordt gebouwd voor 40 jaar. 37 jaar bekostiging 
Leerlingenvervoer is hierdoor niet opgenomen. 

 
3c. Gemeente hanteert diverse normtabellen voor kosten leerlingenvervoer, locatie de Meene 

• Het onderzoek van M3V 2019-2020 en locatie-onderzoek sporthal Eibergen 2022 spreken over de 
normafstand van 1000 meter voor leerlingenvervoer. 

• De gemeente hanteert afwijkende kengetallen voor Ruurlo. 
 
3d. Raad is na fase 1 niet geïnformeerd over long list – short list 

• 11 oktober, projectgroepoverleg: De projectgroep kon de keuze long list naar short list maken, 
conform raadsbesluit. De ambtenaren wilden dit echter eerst voorleggen aan de wethouder. 

• 9 november, mail gemeente aan ICS: Het advies van ICS en de projectgroep (scorekaart) over welke 
locaties doorgaan naar de volgende fase loopt via de wethouder, zij neemt dat mee naar college en 
raad.  

• 16 november, raadsbrief: in de raadsbrief staat geen keuze verwoord over long list–short list. 
 
3e. Niet aanleveren van jaarrekeningen 2018&2019, door SZR en/of gemeentelijke organisatie 
veroorzaakt vertraging en is niet transparant 

• Er is meermalen bevestigd dat SZR de juiste financiële gegevens, ten behoeve van het rapport niet 
heeft opgeleverd. Vanuit VV Ruurlo waren deze wel aanwezig. 
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• Er is geen zichtbare sturing vanuit de gemeente hiernaar uitgegaan.  

• De gemeente wilde de in hun bezit zijnde jaarrekeningen van SZR niet delen. 
 

3f. Gemeente schendt gemaakte afspraken met eigen persbericht 

• Op 26 november is door de gemeente een persbericht geschreven over het uitstappen van vv 
Ruurlo en SZR die ruimte voor interpretatie laat.  

• Geen enkel projectgroeplid zou zonder overleg met ICS enige vorm van publicatie naar buiten 
brengen. Projectgroepleden hebben de gemeente hierop aangesproken. 

 
3g. Beslismodel mocht niet met raad worden gedeeld 

• Omdat de veiligheid niet in de samenwerking van de projectgroep was gegarandeerd hebben de 
gebruikers op 15 november een procesmodel in de projectgroep gedeeld, zodat de veiligheid in het 
proces werd geborgd. 

• In tegenstelling tot de gebruikers (scholen, verenigingen) wilde de gemeente dit procesmodel niet 
hanteren omdat zij mogelijk later hierop konden worden aangesproken.  

• Dit procesmodel (beslismodel) is d.d. 16 december 2021 met u gedeeld. 
 
3h. Projectgroepleden onthouden van inspreektijd 

• De gebruikers zijn op 7 december om 16.10 uur geïnformeerd over het ontbinden van de 
projectgroep. 

• De wethouder heeft hier niet vooraf met de projectgroepleden over gesproken. Wel heeft de 
wethouder hierover direct een persbericht gestuurd, Dit bericht is door enkele media direct 
overgenomen.  

• De gebruikers konden hierdoor geen gebruik meer maken van hun inspreekrecht.  

• De gebruikers zijn naar buiten toe door de wethouder op een onbehoorlijke manier geframed.  
 
Het is niet bekend welke informatie de wethouder na het overleg van 1 december heeft ontvangen vanuit 
de gemeentelijke organisatie. Zij heeft geen wederhoor naar de gebruikers toegepast, maar informeert u 
op 7 december dat zij de projectgroep heeft ontbonden na het overleg op 1 december. 

 
Conclusie: De projectgroep is op 7 december door de wethouder ontbonden op grond van verkeerde 
informatie en een diffuus geschetst beeld. Er heeft geen vorm van hoor en wederhoor plaats gevonden en 
verschillende pogingen om in contact te komen met de gemeente zijn niet geslaagd.  

 
 
Omdat de projectgroep haar toetsende rol niet heeft kunnen waarmaken en tijdens het traject gehinderd 
is, maar wij als gebruikers belanghebbende zijn van het gehele onderzoek, hebben de verenigingen 
besloten gelijk met deze brief een WOB verzoek bij het college in te dienen inzake openheid en 
transparantie dit dossier.  
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Tot slot 
 
Er zijn nog een aantal conclusies te trekken met het dossier van vorig jaar in ons achterhoofd: 

• Het investeringsoverzicht voor de Meene valt in dit onderzoek € 1.000.000 hoger uit dan voor de 
Nieuwe weg, terwijl de investeringen voor de Meene in 2020 nog € 400.000 lager waren. U kunt hieruit 
concluderen dat de gemeente u in 2020 een onjuist investeringsoverzicht van de Meene heeft 
voorgelegd. 

• In de scorekaarten, die op 1 december 2021 door de projectgroep (inclusief gemeente) zijn 
geaccordeerd scoren de locaties de Nieuwe Weg en VV Ruurlo duidelijk hoger. Deze uitkomsten liggen 
in lijn met de voorkeurslocatie Nieuwe Weg in het rapport van M3V uit 2020.  

• Het gehele proces van onteigenen van de projectgroep, presenteren van onjuiste en onvolledige 
informatie is gelijk aan december 2020 en januari 2021. U heeft vorig jaar van de verenigingen 
gelijksoortige brieven van dezelfde strekking ontvangen. 

 
Helaas een herhaling van de geschiedenis:  
1. De scorekaarten van dit locatieonderzoek tonen een jaar later hetzelfde resultaat, als destijds het 

onderzoek door M3V concludeerde. 
2. Tijdens de wedstrijd werden de spelregels gewijzigd, resulterend in onjuiste en onvolledige informatie. 
3. De projectgroep is om onduidelijke redenen buiten spel gezet en kon haar toetsende rol niet 

waarmaken. 
4. Er is 2 jaar lang vertraging op dit dossier geweest, waardoor de Ruurlose scholiere en binnensporters 

onnodig langer in een onveilige hal sporten. Uw wethouder is hier verantwoordelijk voor. 
 
Wij hopen dat dit document u van juiste informatie voorziet en dat u een besluit kunt nemen, zodat er 
voortgang op dit dossier komt. Wij doen u hieronder een voorstel. 
 
 

Voorstel aan de Raad: het dossier vlot trekken en vertraging voorkomen 
Verdere vertraging in het proces vinden wij onverantwoordelijk. Voor de Ruurlose basisschool-
leerlingen, leden en toekomstige sporters is het sporten in een afgekeurde hal met steeds grotere 
gebreken onveilig (lekkages in hal: juni 2021 en 6 februari 2022). 
 
Om te voorkomen dat de wethouder het dossier terugneemt en over de verkiezingen heen tilt 
willen wij u vragen om in de raadsvergadering van 15 februari of 1 maart te besluiten: 
 
in overweging nemende dat:  
1. ICS een degelijk en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan conform gestelde opdracht (net als M3V 

in 2019/2020);  
2. Uitkomsten en bevindingen samen met de projectgroep zijn vastgesteld en vastgelegd in de 

notulen vanaf 6 juli tot en met 1 december; 
3. Het grootste deel van het onderzoek samen met de projectgroep was uitgewerkt (98%); 
4. Er volgens ICS en projectgroep sprake is geweest van een adequate raadpleging van de 

inwoners, bevestigd door wethouder raadsvergadering 26 oktober en raadsbrief 11 november. 
 
Verzoeken wij als volgt:  
5. De input uit bijlage 1, 2, 4 en 5 als onderdeel van het eindrapport aan te nemen; 
6. Opdracht te verlenen aan de projectgroep bestaande uit gebruikers, omwonenden, exploitant 

en ICS om de twee beste locaties volgens het raadsbesluit verder uit te werken; 
7. De raad als opdrachtgever aan te wijzen, omdat de wethouder meerdere malen het vertrouwen 

van ons heeft beschaamd.  
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Als u dit besluit betekent dit dat: 
1. Uw raadbesluit inclusief amendement 16 maart 2021 alsnog volgens afspraak wordt uitgevoerd. 
2. U In mei 2022 met de nieuweraadsleden akkoord kunt geven op een toekomstbestendige 

sportaccommodatie in Ruurlo. 
 
Evaluatie participatieproces 
Als laatste willen wij u voorstellen om op korte termijn het participatieproces met ons te evalueren 
zodat het verbeterpotentieel zichtbaar wordt en wij er met elkaar van kunnen leren. 

 

 
 
Help ons, verdere vertraging is onverantwoordelijk en onveilig! 
Op 21 juni 2021 en 6 februari 2022 hebben wij grote lekkages in de hal gehad. Op 6 februari jl. zijn 
wedstrijden gestaakt en afgeblazen. Snelheid is geboden om te zorgen dat wij kunnen blijven sporten en er 
geen onnodige kosten moeten worden gemaakt. 

 
 
 

21 juni 2021   6 februari 2022    6 februari 2022 
 
 
 
Mocht u in lijn met ons voorstel besluiten dan zijn de basisschoolleerlingen, de huidige leden van de 
binnensport en toekomstige gebruikers u, na vele jaren onderzoeken, zeer erkentelijk.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens onderstaande leden van werkgroep van de binnensportverenigingen Ruurlo: 
 
Bestuur Dynamic Tennis,  
Bestuur BC Ruurlo,  
Bestuur volleybalvereniging Tornax,  
Bestuur RGV,  
Bestuur handbal Blauw-Wit 
En Sport Federatie Berkelland  
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Bijlage 1: Scorekaart na vaststelling in de projectgroep (incl. gemeente), d.d. 1 december 2021 
 
Leeswijzer: De inhoudelijke onderbouwing van bijlage 5 is op 1 december naast elkaar te gelegd, met elkaar vergeleken en gescoord. Dit is vastgelegd in de 
scorekaart. Onderstaande scorekaart is door verenigingen opgesteld omdat de eindversie niet is gedeeld. Uiteraard klopt deze inhoudelijk. 
De gebruikers hebben een aantal voorbehouden gemaakt, deze staan onder de tabel.  
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Bijlage 2: Analyse gemeentelijk beleid (=parameter) besproken in projectgroep (incl. gemeente), d.d. 1 december 2021 
 
Leeswijzer: de raadsbesluiten op visies en college akkoorden zijn hieronder door ICS verwoord. Per locatie is door ICS beoordeeld of de locatie een positieve 
bijdrage leverde aan deze besluiten.  

Noot: Afspraak 1 dec: gehele projectgroep krijgt aanvulling op parameter gemeentelijk beleid (score de Meene lijkt te hoog in relatie tot de inhoudelijke 
onderbouwing). 
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Bijlage 3: Voorbeelden van wijzigingen of parameters die zijn weggelaten ( pagina 25 t/m 28) voor locatie de Meene 
 
Leeswijzer: Hieronder leest u voor locatie de Meene het verschil tussen de “inhoudelijke onderbouwing die de projectgroep op 1 december heeft 
vastgesteld” (= bijlage 5 van dit document) en de tekst uit uw tussenrapportage. De teksten zijn uit de rapporten gekopieerd en de belangrijke tekst is geel 
gearceerd. Wij hebben er voor gekozen om het verschil voor locatie de Meene te tonen omdat in deze toelichting de parameters ten voordele zijn gewijzigd.  
 

 Rapport inhoudelijke onderbouwing 
scorekaart 

Tussenrapportage gemeente, dd. 26 januari 2021 

Landschappelijke 
inpassing 

 

Parameter is weggelaten terwijl deze is vastgesteld in uw raadsbesluit als zijnde 
landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing.  
 

Verkeerskundige 
ontsluiting 

 

De gebruikers hadden het voorbehoud bij de hier naast gelegen parameter gemaakt, 
inzake de representativiteit van het verkeersonderzoek, april 2021 en totaal andere 
conclusie ten opzichte van eerdere uitspreken gemeente in 2019 – 2021 (rapport M3V) 
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Bereikbaarheid 

 

 

Teksten zijn weggelaten of gewijzigd. 
 

 
 

Bereikbaarheid 
PO 

 

Deze tekst is weggelaten 
 
Gebruikers hebben diverse keren aan de gemeente gevraagd om het raadsbesluit uit 
2020 over IHP mee te nemen. In dit besluit wordt gezegd dat Wonderwijs binnen een 
aantal jaren verhuist naar locatie Willibrord, waardoor nog meer leerlingen buiten de 
straal van 1000 meter vallen en dit hoge kosten met zich mee brengt voor school en/of 
gemeente. 
 
 

Ruimtelijke 
synergie 

 
 

De kosten voor de integratie van de tennisvereniging zijn niet opgenomen in het 
financiële overzicht, maar worden wel benoemd als kans.  
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Planning 

 

De conclusie (van ICS) dat de planning relatief lang zal zijn is weggehaald. 
 

 

Kosten 
verkeerskundige 
maatregelen 

 

De maatregelen voor de kruising Loolaan/ Wierssewegzijn weggelaten in onderstaande 
tekst. De kosten voor deze aanpassing zijn niet opgenomen in het investeringsoverzicht. 
 

 
Bijdrage 
meerwaarde aan 
gezondheids-
bevordering, 
sociale 
samenhang en 
stimulering van 

De tekst hiernaast is weggelaten. Dit was de conclusie van de bijlage analyse 
gemeentelijk beleid (parameter analyse gemeentelijk beleid, zie bijlage 2. 
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onderlinge 
samenwerking. 

 
 

 

Synergie op 
samenwerking 

 

Deze parameter is weggelaten en deels toegevoegd aan bovenstaande parameter. 
Indien u de verslagen van de projectgroep overleggen leest dan ziet u dat er wel degelijk 
initiatieven en concrete samenwerkingen zijn benoemd.  
De gebruikers hebben de concrete activiteiten: sportspeeltuin (met KDV en scholen) en 
de beweegtuin (senioren) benoemd.  
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Bijlage 4: investeringsoverzicht met aanvullingen uit de inhoudelijke onderbouwing
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Bijlage 5: Inhoudelijke toelichting parameters (vastgesteld door projectgroep, incl. gemeente, d.d. 1 december 2021 
 
Leeswijzer: onderstaand de inhoudelijke toelichting op de parameters, vastgesteld door de projectgroep op 1 december.  
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