
   

   

Aan de leden van de gemeenteraad 
en het college van burgemeester & wethouders 
van de gemeente Renkum 
 
 
Renkum / Heelsum, 2 maart 2023 
 
 
Onderwerp: Raadsvoorstel optimalisatie sportpark Wilhelmina 
 
 
 
Geachte leden van het college en de gemeenteraad, 
 
Vanaf begin 2020 spreken de voetbalverenigingen CHRC, RVW en Redichem intensief met elkaar over 
het aangaan van een fusie. Dit proces is complex en precair en de clubs hebben het motto 
“zorgvuldigheid gaat boven snelheid” vanaf het begin gehanteerd. Gedurende het traject hebben de 
verenigingen steeds meer vertrouwen in elkaar opgebouwd. In september 2021 gaven de algemene 
ledenvergaderingen van de drie clubs toestemming om gesprekken aan te gaan om een fusie te 
onderzoeken. 
 
Redichem, CHRC en RVW presenteerden in augustus 2021 het masterplan voor het sportpark 
Wilhelmina. Dit werd door zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester & wethouders 
enthousiast ontvangen. In het coalitieprogramma van de huidige coalitie is de optimalisatie van het 
sportpark Wilhelmina daarom ook opgenomen.  
 
Een zevental commissies bestaande uit leden van de drie verenigingen hebben het aflopen jaar 
intensief overleg gevoerd om een fusieplan op te stellen. Dit is ook gelukt, het fusieplan is inmiddels 
gepresenteerd. De fusiecommissie en (voornamelijk) de commissie faciliteiten hebben met de 
wethouder Sport, mevrouw M. Mulder, medewerkers van de gemeente Renkum en het bureau 
R.I.E.T. een erg intensief traject gelopen om een Programma van Eisen op te stellen met een daarbij 
behorend raadsvoorstel voor de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina en een nieuw te bouwen 
clubhuis. Over dit raadsvoorstel is weken met elkaar overlegd, ieder woord van de te nemen 
besluiten gewogen, het was geven en nemen met begrip voor elkaar. Het resultaat hiervan is door 
het college vastgesteld.  
 
Zowel wethouder Mulder als de ambtelijke organisatie verdienen een groot compliment daarvoor. Zij 
hebben vertrouwen in de verenigingen getoond en met de commissies een enorme inspanning 
geleverd om in relatief korte tijd zo’n goed programma van eisen en raadsvoorstel op te stellen. 
Gezamenlijk was men erg blij met het resultaat en de samenwerking. 
 
Het Programma van Eisen en het door uw gemeenteraad te nemen positief besluit eind maart 2023 
op het raadsvoorstel is van cruciaal belang voor de stemming in de daaropvolgende algemene 
ledenvergaderingen bij de drie verenigingen. Een instemming van uw gemeenteraad om het 
sportpark Wilhelmina te optimaliseren onder de genoemde voorwaarden spreekt vertrouwen uit dat 
het college van burgemeester & wethouders en de fusievereniging gezamenlijk een 
toekomstbestendig, multifunctioneel sportpark realiseren binnen die voorwaarden.  
 



   

   

 
Toen de verenigingen het raadsvoorstel ontvingen dat uiteindelijk naar de gemeenteraad is gestuurd 
en als bijlage bij het fusieplan zou worden gevoegd, was men hoogst verbaast, teleurgesteld, 
verbolgen, verbijsterd, boos, eerder woedend, men voelde zich niet serieus genomen. 
 
Het voorstel is op enkele punten dusdanig aangepast dat het als besluit is verzwakt. Van “instemmen 
met de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina onder de voorwaarden dat …..” is gemaakt “een 
business case uit te werken voor de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina uitgaande van de 
voorwaarden dat …..”. 
 
Deze aanpassing is een duidelijke verzwakking van het te nemen besluit. Het spreekt geen 
vertrouwen uit naar de drie verenigingen en het college van burgemeester & wethouders. Het 
getuigt ook niet van moed en lef, sterker nog, het legt een bom onder het fusieplan. Het besluit 
“instemmen met de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina …..” hebben de leden van de 
verenigingen nodig om een positief besluit te kunnen nemen om met elkaar te gaan fuseren. De 
zekerheid dat men bij een fusie ook een vernieuwd sportpark en een vernieuwde accommodatie kan 
betrekken geeft vertrouwen. Vertrouwen dat de politiek in de verenigingen uitspreekt, maar ook 
vertrouwen vanuit uw raad richting uw college. Want reken maar dat de verenigingen samen met het 
college aan alle voorwaarden zullen voldoen, dat vertrouwen in elkaar is er zeker en dat verdienen zij 
dan ook. 
 
Namens de verenigingen doen wij dan ook een dringend beroep op u als leden van de gemeenteraad 
om het besluit in het dictum van het raadsvoorstel onder punt 2. te wijzigen in:  
“Met als uitgangspunt het Programma van Eisen “Toekomst Wilhelmina sportpark Renkum”  met 
voorkeursvariant, in te stemmen met de optimalisatie van het sportpark Wilhelmina onder de 
voorwaarden dat ……. etc.”. 
 
Op de raadsontmoeting van 8 maart aanstaande zullen wij u nader informeren over de fusie en met u 
in gesprek over bovenstaande. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens CHRC, RVW en Redichem 
Fusiecommissie en commissie faciliteiten 


