
 

Inzicht in mogelijkheden behouden Rijnhal 
Schriftelijke vragen (Art.44) 

 

De meerderheid van de gemeenteraad heeft in 2011 uitgesproken de functie van de Rijnhal te willen 

behouden in Arnhem. De Rijnhal is een laagdrempelige evenementenhal die veel publiek trekt naar 

haar beurzen, concerten en andere evenementen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wanneer 

de Rijnhal verdwijnt, niet alle gebruikers van de Rijnhal een plek zullen vinden voor hun beurs op een 

andere plek in de stad. Er zullen daarmee activiteiten verdwijnen uit Arnhem die uniek zijn in hun 

soort.   

 

Het Rijnhalgebied krijgt een nieuwe invulling. In de meest ideale situatie was er een plan gekomen 

voor het gebied waarin de functie van de Rijnhal in het bestaande gebouw of een nieuwe 

evenementenhal behouden zou kunnen blijven. Het college heeft de gemeenteraad onlangs 

geïnformeerd over de invulling van het Rijnhalgebied en daar is het behoud van de Rijnhal geen 

onderdeel van. In het voorstel staat dat er grootschalige detailhandel komt in het gebied. Hiervoor is 

een intentieovereenkomst gesloten met Decathlon, een grootschalige winkelformule met 

sportartikelen.  

 

De PvdA vindt de komst van Decathlon naar Arnhem een positieve ontwikkeling. Zoals de plannen nu 

zijn heeft de Rijnhal geen toekomst meer in het gebied. De gemeenteraad zal na de zomer een 

besluit moeten nemen over de invulling van het Rijnhalgebied. Voor de bestemmingsplanwijziging 

zal besluitvorming in de raad worden gevraagd. De PvdA wil graag inzicht in de mogelijkheden voor 

het behoud van de Rijnhal in het gebied en stelt daarom de volgende vragen: 

1. Kan het college inzicht geven in de mogelijkheden voor het behoud van de Rijnhal op de 

huidige plek door inzicht te geven in het volgende: 

a. De kosten van het opknappen van de Rijnhal zodat deze als evenementenhal kan 

blijven fungeren 

b. De kosten van het verlies op de grondexploitatie als er geen andere ontwikkeling 

komt in het gebied behalve de Rijnhal 

c. De mogelijk te genereren opbrengsten van de Rijnhal door verkoop of verhuur van 

de hal 

 

2. Is er een scenario mogelijk waarin Decathlon en de functie van de Rijnhal in een het 

bestaande of een nieuw gebouw beiden een plek kunnen vinden in het gebied? Is het 

college bereid dit scenario verder uit te werken? 

 

3. Is er een andere plek in de stad denkbaar, buiten de reeds onderzochte bestaande locaties, 

die de functie van de Rijnhal volledig over zou kunnen nemen? 

Namen de PvdA-fractie 
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