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Onderwerp : Gewijzigd projectvoorstel Het Ravijn in zake Agenda van Twente.

Samenvatting
In dit voorstel wordt op basis van het gewijzigde projectvoorstel voor het sportvoorzieningencluster Het
Ravijn te Hellendoorn aan u voorgelegd een bijdrage van in totaal 1 miljoen euro vanuit de Agenda
van Twente voor dit doel vast te leggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het fonds Sport en Cultuur
dat in een separaat voorstel aan u wordt voorgelegd.
Samenvattend stellen wij u voor:
1. kennis te nemen van de gewijzigde projectaanvraag Het Ravijn;
2. in te stemmen met de beoordeling van de gewijzigde projectaanvraag;
3. in te stemmen met het voorstel in 2009 en 2010 elk jaar een bedrag van € 500.000 euro
vanuit het fonds Sport en Cultuur bij te dragen aan de uitvoering van het project Het
Ravijn;
4. het budget van fonds Sport en Cultuur in 2009 en 2010 elk jaar met een bedrag van
€ 500.000 euro op te hogen
5. ermee in te stemmen dat de voorwaarden voor financiering overeen komen met de
voorwaarden die ook aan de orde zijn voor Agenda van Twente projecten waarvan reeds
is besloten dat zij een bijdrage ontvangen;

Aan de regioraad,
Tijdens de Regioraad op 27 november staat ook het Regioraadsvoorstel inzake de Evaluatie en
Systematiek Agenda van Twente jaarschijf 2009 op de agenda. Met dat voorstel wordt u onder andere
gevraagd in te stemmen met het instellen van het fonds Agenda van Twente met drie
onderscheidende onderdelen: recreatie en toerisme, hippische initiatieven en sport/cultuur/musea. De
bedragen zijn uitwisselbaar tussen de thema’s en jaarschijven;
In dat Regioraadsvoorstel werd ook melding gemaakt van het feit dat in de Regioraad van 15 oktober
aan de orde is geweest dat gemeente Hellendoorn voor het project Het Ravijn een aangevulde en
herijkte aanvraag zal indienen vanwege de vernieuwde omstandigheden rondom dit project.
Inderdaad is een nieuw projectvoorstel van het Ravijn eind oktober ingediend. Deze is bijgevoegd.
Tevens is een beknopte flyer over het project bijgevoegd. Bij het feitelijke voorgeschreven
projectformat zijn verder toegevoegd (allen ter inzage bij de secretaris):
-startnotitie SportZorgconcept
-eindrapportage uitgewerkt plan voor de ontwikkeling van een sportvoorzieningencluster in Nijverdal
-rapportage Economische effecten Sportzorgcentrum Het Ravijn
-correspondentie van de Koninklijke Nederlandse Zwembond met een positief advies ten aanzien van
de nieuwe accommodatie
Beoordeling
De beoordeling heeft plaatsgevonden conform de door de Regioraad vastgestelde criteria. Dit heeft
geresulteerd in de volgende wijzigingen ten aanzien van de vorige versie van december 2007. Ten
eerste ligt er nu een onderbouwing voor het feit dat er een aantoonbare bijdrage van het project is aan
de groei van het Bruto Regionaal Product. Uit de onderbouwing blijkt dat er sprake is van

bestedingseffecten binnen en buiten sportzorgcentrum het Ravijn. Daarmee komt de beoordeling voor
het criterium Werken in Twente gunstiger uit.
Ten tweede is er nu aangetoond dat er een bijdrage door het project wordt geleverd aan de verhoging
van de toeristische omzet. Ook hier gaat de beoordeling van het criterium Landgoed van Twente
omhoog.
Ten derde is de onderbouwing vanuit het project over het bovenregionale karakter en aanhaken op
beleid fors verbeterd. De relatie met landelijke topsport beleid wordt onderstreept door een positief
advies van de KNZB.
Door deze nieuwe beoordeling ontvangt het project een score van 55%. En komt daarmee uit boven
de door u gestelde grens van 50%. Hiermee komt het project Sportzorgcentrum Het Ravijn in de
ranking dichtbij de projecten Internationaal Onderwijs Twente, Microfinanciering en
Startersondersteuning.
Bovenstaande rechtvaardigt voor het project Het Ravijn een bijdrage uit de Agenda van Twente.
Door Regio Twente is het project ter beoordeling voorgelegd aan het subsidiebureau van de
gemeente Enschede (het verslag hiervan ligt ter inzage bij de secretaris). Conclusie is dat gemeente
Hellendoorn actief optreedt bij het leggen van contacten met externe partijen die bij kunnen dragen
aan het complex voor zowel de fysieke ontwikkeling alsmede de programmering.
Doelstelling Agenda van Twente
In de agenda van Twente is expliciet opgenomen de doelstelling om in 2010 te beschikken over vijf
topsportvoorzieningen. Naast voorzieningen als atletiek in het FBK stadion en het indoor sport
centrum ISPA is het Ravijn een van de topsportvoorzieningen Twente. Met het beschikbaar stellen
van een bijdrage voor het Ravijn komt het bereiken van de doelstelling een forse stap dichterbij.
Financiering
De gevraagde bijdrage is € 1 miljoen euro. Dat is een deel van de totale investering van bijna € 19
miljoen euro. Men heeft een nauwkeurig kosten ritme voor de komende jaren toegevoegd.
Naar alle waarschijnlijkheid zal tijdens de Regioraad van november 2008 worden besloten om geen
nieuwe jaarschijf 2009 te openen. Wel zal waarschijnlijk worden gekozen voor het instellen van een
fonds voor Sport en Cultuur. Hieruit kan de komende jaren een bedrag van € 1 miljoen worden
betaald. Gezien het kasritme van de aanvraag is het van belang om in 2009 en 2010 elk een half
miljoen bij te dragen vanuit het fonds Sport en Cultuur.
Voorwaarde voor bovenstaande financiering is dat het fonds Sport en Cultuur in 2009 en 2010 een
extra storting van een half miljoen per jaar ontvangt. Daardoor blijft er in het fonds ook een bedrag
beschikbaar zoals ter besluitvorming voorligt voor de Regioraad op 27 november 2008.

Voorstel
Samenvattend stellen wij u voor:
1. kennis te nemen van de gewijzigde projectaanvraag Het Ravijn;
2. in te stemmen met de beoordeling van de gewijzigde projectaanvraag;
3. in te stemmen met het voorstel om aan de Regioraad voor te stellen in 2009 en 2010 elk
jaar een bedrag van € 500.000 euro vanuit het fonds Sport en Cultuur bij te dragen aan
de uitvoering van het project Het Ravijn;
4. het budget van fonds Sport en Cultuur in 2009 en 2010 elk jaar met een bedrag van
€ 500.000 euro op te hogen
5. ermee in te stemmen dat de voorwaarden voor financiering overeen komen met de
voorwaarden die ook aan de orde zijn voor Agenda van Twente projecten waarvan reeds
is besloten dat zij een bijdrage ontvangen;

Enschede, (10 november 2008)
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Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten

Bijlagen: projectformat en flyer
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