Metz wil dat AGOVV met meer opties komt
Wethouder ziet dat reacties op Gammaplan ‘niet juichend’ zijn ontvangen
AGOVV doet er verstandig aan bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor een stadion niet
te wedden op één paard. Dat zegt wethouder Rob Metz in zijn weblog op de
gemeentelijke website. Hij reageert daarmee op uitgelekte plannen van AGOVV.
Nog voordat AGOVV een concreet plan had gepresenteerd aan de gemeente, meldde de
Stentor dat AGOVV niet langer heil ziet in de lange tijd beoogde ‘Kwantum-locatie’ op de hoek
van de Europaweg en de Laan van Spitsbergen. In plaats daarvan lonkt de club naar een
stadion in de hoek tussen de Laan van Spitsbergen, de Europaweg en de spoorlijn (achter
Gamma).
Metz zegt in zijn weblog dat AGOVV het verdient dat hij hier serieus naar kijkt, maar maakt op
voorhand al duidelijk dat het vanwege milieuaspecten een lastige plek is. Voor het stadion
zouden bomen moeten wijken binnen het Centraal Veluws Natuurmassief. Metz wijst op
reacties in de Stentor waarvan hij constateert dat die ‘bepaald niet juichend van toon’ waren.
“Tegen deze achtergrond zou het niet gek zijn als AGOVV met meerdere geschikte
locaties op de proppen komt. Dat maakt je minder kwetsbaar.’’
Metz zegt dat inmiddels al aan AGOVV te hebben gemeld. Sinds AGOVV-voorzitter Doorn
duidelijk maakte dat het niet haalbaar is om zoals afgesproken medio 2008 een nieuw stadion
te betrekken, bestaat bij het college van b en w de indruk dat AGOVV de bal bij de
gemeente neerlegt. Maar ‘vooral AGOVV heeft een probleem’, benadrukt Metz. Doorn zegt in
een reactie dat een iets langer verblijf op Berg en Bos best bespreekbaar zal blijken wanneer
AGOVV een goede ‘businesscase’ presenteert. Op welke locatie het nieuwe stadion komt is
daarin volgens hem minder belangrijk dan de vorm waarin de club de plannen wil gieten,
gecombineerd met een ‘virtual gaming centrum’. “Over een locatie worden we het best eens’’,
aldus Doorn. Wethouder Metz vindt dat AGOVV meerdere stadionopties open moet houden.
AGOVV-voorzitter Doorn vindt de totale formule belangrijker dan de locatie.

