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Onderwerp : Gewijzigd voorstel Het Ravijn n.a.v. het advies Externe Commissie

Samenvatting
De gemeente Hellendoorn heeft een aanvraag ingediend in het kader van de Agenda van Twente
voor SportZorgcentrum Het Ravijn. Een voorstel daartoe is in november 2008 teruggetrokken door het
Dagelijks Bestuur na een negatief advies van de Externe Commissie daags voor de bespreking in de
Regioraad. Het Dagelijks Bestuur heeft een nieuw voorstel voorbereid waarin ingegaan is op de
opmerkingen van de Externe Commissie. De Externe Commissie heeft daarop opnieuw een negatief
advies uitgebracht omdat er sprake zou zijn van teveel losse einden om het positieve ambtelijke
advies te rechtvaardigen. In een aanvullend advies heeft de Externe Commissie het DB in overweging
gegeven een eerste tranche (€ 500.000 ) toe te kennen en na herijking van het kader van de Agenda
van Twente de aanvraag opnieuw te toetsen voor de tweede tranche. Het DB stelt echter voor om
toch in te stemmen met een financiële bijdrage uit de Agenda van Twente van 1 miljoen euro, waarvan
€ 500.000 in 2009 en € 500.000 in 2010. Het Ravijn draagt rechtstreeks bij aan de concrete
doelstelling in de Agenda van Twente om minimaal 5 topsportlocaties te realiseren en wij willen
daarnaast de innovatieve ontwikkeling van het SportZorgconcept stimuleren.
Het DB heeft gehoor gegeven aan de algemene opmerkingen uit het advies van de Externe
Commissie en heeft de kaders van de Agenda van Twente met de keuze voor een beperkt aantal
majeure projecten vóór de start van de jaarschijf 2010 van de Agenda van Twente herbevestigd. Zij
zal ook in overleg met uw vergadering voor de jaren 2011 en verder een procedure ontwikkelen om de
koppeling van de Agenda van Twente met de Gebiedsagenda Twente te verstevigen en daarmee het
kader van de Agenda van Twente te herijken zoals de Externe Commissie adviseert. Opgemerkt kan
worden dat de criteria van de Agenda van Twente niet zijn toegesneden op topsportvoorzieningen
maar in algemene termen zijn opgesteld.
Aan de regioraad,
Voorgeschiedenis
In 2007 heeft de gemeente Hellendoorn voor SportZorgcentrum Het Ravijn een aanvraag gedaan in
het kader van de Agenda van Twente. Op dat moment scoorde de aanvraag niet voldoende op de
selectiecriteria die bepalen in welke mate een project bijdraagt aan de doelstellingen van de Agenda
van Twente.
In oktober 2008 is een uitgebreidere en aangepaste aanvraag van de gemeente Hellendoorn opnieuw
in behandeling genomen. Hoewel er op 27 november 2008 door de Regioraad besloten is voor 2009
geen nieuwe jaarschijf in te stellen, is voor het Ravijn een uitzondering gemaakt. Ten eerste was het
momentum voor een topsportaccommodatie uniek, na het behalen van de Olympische gouden
medaille van het waterpoloteam; ten tweede is het Ravijn op dit moment uitvoeringsgereed.
Advies Externe commissie
De Externe Commissie heeft in november 2008 een negatief advies uitgebracht over de hernieuwde
aanvraag. Belangrijkste elementen uit het advies waren:
1. Een cijfermatige onderbouwing, waarop de verhoging van de scores van Werken in Twente en
Landgoed in Twente zijn gestoeld, ontbreekt.
2. Bovenregionale partijen hechten belang aan het initiatief maar er is geen sprake van concreet
commitment.
3. Een businessplan dat helderheid kan verschaffen over de risico’s en aansturing van een
dergelijk omvangrijk project ontbreekt.

In de Regioraad van 27 november 2008 is afgesproken dat het Dagelijks Bestuur in samenwerking
met de gemeente Hellendoorn met een nieuw voorstel zal komen, waarbij eveneens een nieuw advies
van de Externe Commissie zal liggen. Dit voorstel is de afgelopen periode tot stand gekomen.
Beoordeling Ambtelijke werkgroep
De beoordeling door de ambtelijke werkgroep Agenda van Twente heeft plaatsgevonden conform de
door de Regioraad vastgestelde criteria. Dit heeft geresulteerd in een drietal wijzigingen ten opzichte
van de eerste aanvraag in december 2007. Op grond van deze scores is het project door de
ambtelijke werkgroep met 55 % positief beoordeeld. De gemeente Hellendoorn heeft deze scores nu
verder onderbouwd en documenten aangereikt die ingaan op de door de Externe Commissie
genoemde punten.
e

2 advies Externe Commissie
De Externe Commissie heeft in maart 2009 met toelichting van de Regio Twente en extra
onderbouwing van de gemeente Hellendoorn opnieuw naar de aanvraag gekeken maar heeft haar
negatieve advies aan het Dagelijks Bestuur in eerste instantie gehandhaafd. Zij meent dat de
aanpassing van de score naar 55% onvoldoende onderbouwd wordt door concrete aanpassingen en
daarmee te weinig garantie biedt voor het behalen van de beoogde resultaten. Bijgaand treft u het
advies van de Externe Commissie d.d. 25 maart aan.
Aanvullend advies Externe Commissie
De gemeente Hellendoorn heeft vervolgens nog een drietal intentieverklaringen overhandigd waarna
vanuit de Regio het verzoek is gedaan of de Externe Commissie haar advies wilde overwegen. De
Externe Commissie heeft vervolgens op d.d. 23 april geadviseerd:
De commissie adviseert het dagelijkse bestuur om niet over te gaan tot de toekenning van het totale
subsidiebedrag van 1 miljoen euro.
De huidige aanvraag levert een te weinig concrete onderbouwing om tot toekenning van het volledige
subsidiebedrag over te gaan.
Zij geeft het dagelijks bestuur in overweging een eerste tranche (500.000 euro) toe te kennen. Zij
meent dat dit onder de huidige omstandigheden en het
vigerende beoordelingskader verantwoord is.
Concluderend
Het Ravijn levert een concrete bijdrage aan één van de concrete doelstellingen van de Agenda van
Twente, te weten het realiseren van minimaal 5 topsportvoorzieningen en behelst daarnaast een
interessante innovatieve ontwikkeling met het SportZorgconcept.
Twente heeft in de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts gezet met een reeks aan
topsportlocaties zoals de Indoortopsporthal in Almelo, de modernisering van het FBK Atletiekstadion in
Hengelo en de Kunstijsbaan in Enschede. Het Ravijn zou deze reeks complementeren met naast de
gebruikelijke zwembadfaciliteiten ook een specifiek Waterpolo topsportwedstrijdbad en een Waterpolo
Opleidingscentrum voor Noord- Oost Nederland. (Voor hippische initiatieven is daarnaast een apart
fonds ingesteld.)
Het doel van het SportZorgconcept is het bieden van een totaalaanbod van sport en zorg waarin
mensen in welke gezondheidssituatie of op welke leeftijd dan ook kunnen rekenen op een passend
aanbod. Sport en Zorg moeten op een verregaande manier integreren.
De onzekerheid die de Externe Commissie constateert in haar advies in de ontwikkeling van het
SportZorgconcept is herkenbaar. Het commitment van diverse partijen is (nog) niet omgezet in
concrete financiële bijdragen.
Het Dagelijks Bestuur wil echter het begin van de ontwikkeling van het SportZorgconcept
ondersteunen omdat wij vertrouwen in de potentie van het SportZorgconcept en het belang van dit
soort initiatieven voor de toekomst. Op uiteenlopende terreinen kan de integratie van sport en zorg
een antwoord zijn; het langer zelfstandig laten wonen van een vergrijzende bevolking, het
toenemende overgewicht van jongeren tegengaan of bijvoorbeeld het versneld reïntegreren van
werknemers.
Onze bijdrage laat zien dat de Regio Twente vertrouwen heeft in de mogelijkheiden die het
SportZorgcentrum Het Ravijn te bieden heeft en het kan wellicht andere partijen over de brug helpen.
Innovatief ondernemen is risico nemen.
Het Dagelijks Bestuur stelt u voor om daarom in te stemmen met het beschikbaar stellen van 1 miljoen
euro vanuit de Agenda van Twente voor Het Ravijn verdeeld in twee tranches, voor 2009 een bedrag
e
e
van € 500.000 (1 tranche) en voor 2010 wederom € 500.000 (2 tranche).

Financiering
In tegenstelling tot het voorstel van 10 november 2009 en in lijn met het besluit van de Regioraad op
27 november 2008 zal het Ravijn worden toegevoegd aan de lijst met majeure projecten en niet
gefinancierd worden vanuit het fonds Sport en Cultuur.
Voorstel
Samenvattend stellen wij u voor:
1. kennis te nemen van de gewijzigde projectaanvraag Het Ravijn
2. kennis te nemen van het advies van de Externe Commissie d.d. 19-03-2009 en d.d.23-042009
3. in te stemmen met het voorstel om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen vanuit de Agenda
van Twente voor Het Ravijn verdeeld in twee tranches, voor 2009 een bedrag van € 500.000
e
e
(1 tranche) en voor 2010 wederom € 500.000 (2 tranche).
4. Het Ravijn aan te duiden als majeur project waardoor de voorwaarden voor financiering voor
Het Ravijn dezelfde zijn als die voor eerdere Agenda van Twente projecten waarvan reeds is
besloten dat zij een bijdrage ontvangen.
Enschede, 11 mei 2009
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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Advies Externe Commissie d.d. 19 maart 2009 en d.d. 23 april 2009
Projectformat Agenda van Twente, inclusief 16 bijlagen + 3
intentieverklaringen (ter inzage tijdens de vergadering)

