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27 oktober 2022
De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder de vraag.

Nr. Pag. Fractie Vraag & Antwoord
1. VVD Heeft de toplaag van de atletiekbaan voldoende standgehouden sinds 2011? 

Ja, in 2021 is de volledige baan gekeurd door de Koninklijke Nederlandse Ateltiek Unie. Er is toen geconcludeerd dat de toplaag 
voldeed. De toplaag is momenteel einde technische levensduur en dient dus te worden vervangen. 

2. VVD De VVD-fractie leest dat de atletiekbaan na de renovatie voor de komende tien tot twaalf jaar ‘wedstrijdklaar’ is. Hoe wordt verzekerd 
dat deze gehele periode professionele wedstrijden gespeeld kunnen worden op de te vernieuwen atletiekbaan en er geen nieuwe 
verzakkingen zullen optreden? Helpt hiervoor bijvoorbeeld het aanbrengen van een stevige (nieuwe) fundering onder de atletiekbaan?

De fundering wordt gedeeltelijk vervangen, het betreft het deel van de baan in de noordcirkel. De Koninklijke Nederlandse Ateltiek Unie 
(KNAU) heeft richtlijnen waaraan een baan dient te voldoen. Deze richtlijnen worden meegenomen in de ontwerpfase.  

3. VVD Is er een garantie op de nieuwe atletiekbaan? Zo ja, onder welke voorwaarden en tot welke termijn?

Er wordt garantie gegeven dat de atletiekbaan de komende 10-12 jaar wedstrijdklaar is en blijft. 
4. VVD Zijn er recente plannen voor verhuizing van de atletiekbaan van AV Rijnsoever, bijvoorbeeld naar een locatie nabij de 1e Mientlaan, dan 

wel elders in de gemeente in afstemmen met de vereniging? Zo ja, is dit meegewogen bij de totstandkoming van voorliggend besluit?

Nee, hier zijn geen concrete plannen voor. 
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