
 

 

Informatienota 
Onderwerp  
Toekomstig extra areaal buiten - en binnensportaccommodaties 
 

Nummer 2017/223989 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur I. Out-Schipper 

Telefoonnummer 023-5115090 

Email i.out@haarlem.nl 

Kernboodschap Het college informeert de raadscommissie over de nadere uitwerking van de 

toekomstige benodigde extra buiten- en binnensportaccommodaties in Haarlem op 

basis van de verwachte demografische groei en. 

hogere sportdeelname door de inwoners van Haarlem. M.b.t. de 

binnensportaccommodaties is behoefte aan vergroting van 4-6 gymzalen in 

sportzalen en een extra sporthal. Voor de buitensport is behoefte aan het ombouwen 

van 3-4 bestaande natuurgras- naar kunstgrasvelden. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Agenda voor de Sport (2014/450652) 

Bezuinigen exploitatie sportaccommodaties (2015/203607)  

Besluit College  

d.d. 23 mei 2017 

 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/26-maart/20:00/Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen/2015029476-2-Raadsstuk-Agenda-voor-de-Sport-2015-2019-Samen-Bewegen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2015/05-november/20:00/21-15-uur-Bezuinigingen-Sportaccommodaties-MS/2015203607-2-Collegebesluit-Invulling-bezuinigingen-sportaccommodaties.pdf
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1. Inleiding 

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad in de motie Voorzie(ningen in) de toekomst 

gevraagd om ruimte en geld te reserveren voor voorzieningen op het gebied van 

schoolgebouwen, sport, spelen, cultuur en verenigingsleven. 

Deze informatienota geeft antwoord op de vraag wat voor effect de groeiende Haarlemse 

bevolking heeft op het gebruik van de buiten- en binnensportaccommodaties en laat de 

behoefte aan benodigde extra accommodaties voor buiten- en binnensport zien. 

 

Binnen Programma 1.1 van de programmabegroting is het doel om voldoende goed 

onderhouden sportaccommodaties te realiseren.  

Op basis van demografische trends en grotere sportdeelname van inwoners van Haarlem zijn 

extra (kunstgras) sportvelden, vergrote extra gymzalen voor bewegingsonderwijs en 

verenigingsgebruik en een extra sporthal noodzakelijk.  

Het rapport van het Pim Mulier Instituut naar “De ruimte voor de binnensport” geeft inzicht 

in het huidige capaciteitsaanbod voor de binnensport, de geschiktheid van deze 

accommodaties en de toekomstige vraag hiernaar. De notitie ‘Toekomstig areaal binnen- en 

buitensport’ laat zien op welke wijze voldoende goed onderhouden binnen- en 

buitensportaccommodaties voor het groeiend  aantal sporters in Haarlem gerealiseerd kunnen 

worden. In de kadernota, paragraaf 1.2 ‘Groei van de stad’ is het toekomstig extra areaal 

buiten- en binnensportaccommodaties opgenomen. 

 

2. Kernboodschap 

De raadscommissie wordt geïnformeerd over de resultaten van de nadere uitwerking van de 

toekomstige benodigde extra buiten- en binnensportaccommodaties in Haarlem op basis van 

grotere sportdeelname door de inwoners van Haarlem en de verwachte demografische groei. 

 

Er is behoefte aan meer grotere sportruimten voor beoefening van binnensport 

In Haarlem is sprake van een groei van het aantal leden bij binnensportverenigingen. Dit in 

tegenstelling tot de landelijke trend waarbij teruglopende ledenaantallen bij het georganiseerd 

binnensporten waar te nemen is. Een verklaring hiervoor is dat Haarlem een groei in het 

aantal inwoners jonger dan 20 jaar meemaakt. Deze groep maakt relatief veel gebruik van 

(binnen)sportaccommodaties. 

 

Sportzaal / Sporthal  

Vanuit het (georganiseerd) binnensporten is er behoefte aan meer grotere sportruimten, zoals  

een sportzaal (28 bij 22 m2) en/of een –hal (44 bij 24 m2 of 48 bij 28 m2). Het ontbreken van 

sportzalen verhoogt op dit moment de druk op de sporthallen, waardoor de sporthallen 

overbezet raken. Het verhogen van de bezettingsgraad tijdens het reguliere seizoen in de 

sporthallen is niet toereikend. Deze hallen worden in het winterseizoen reeds volledig benut. 

Tijdens het winterseizoen moeten reguliere gebruikers  regelmatig uitwijken naar andere 

(kleinere, niet geschikte) accommodaties om ruimte te maken voor tijdelijke gebruikers. Door 

het groeiend aantal inwoners is de verwachting dat deze druk op de 

binnensportaccommodaties zal toenemen.  

Deze druk kan in sporthallen verminderd worden door het scheiden van de sporthallen in 

zaaldelen. In de huidige (particuliere) sporthallen zijn geen vaste scheidingswanden 

aanwezig. Door het aanbrengen van scheidingswanden wordt het aanbod aan geschikte 

sportruimtes ten behoeve van het bewegingsonderwijs en verenigingsleven vergroot.  

 

Gymzaal 
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Haarlem beschikt over veel (te) kleine gymzalen. Door een aantal gymzalen te vergroten naar 

een sportzaal ontstaat ook meer binnensportcapaciteit voor zowel het bewegingsonderwijs als 

het verenigingsleven. Hiernaast zal een inventarisatie naar renovatie van te kleine gymzalen 

(< 200m2) naar een minimale huidige norm-afmeting (525 m2) in de periode van de komende 

10 jaar gedaan moeten worden.. 

 

Totaal behoefte 

Er is behoefte aan renovatie van een aantal gymzalen, een vergroting van 4-6 gymzalen in 

sportzalen met een grotere sportvloeroppervlakte en een extra sporthal. 

 

Er is behoefte aan meer sportaccommodaties voor beoefening van buitensport 

Vanuit het (georganiseerd) buitensporten heeft de gemeente Haarlem behoefte aan meer 

sportvelden. Op basis van de demografische trends worden zo’n 1.900 extra georganiseerde 

sporters in de buitensport verwacht, wat vraagt om uitbreiding van het aantal bespelingsuren.  

Om deze sporters te accommoderen kunnen 3-4 natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden 

omgebouwd worden. Deze aanpak legt geen extra ruimtebeslag op de schaarse ruimte in 

Haarlem en verhoogt de bespelingsruimte aanzienlijk. Kunstgrasvelden kunnen immers een 

factor vier intensiever bespeeld worden dan (wedstrijd)natuurvelden. 

Bij een hogere bezettingsgraad van velden c.q. een grotere bespelingsruimte op velden, 

behoort ook een nadere uitwerking naar de behoefte aan extra kleedkamers, afgezet tegen de 

huidige kleedkamercapaciteit. Deze uitwerking is pas mogelijk wanneer de locaties van de 

sportvelden waar ombouw kan plaatsvinden, bekend zijn. 

 

3. Consequenties 

Consequenties binnensportaccommodaties 

Het huidige tekort aan binnensportvoorzieningen betekent op dit moment een hoge druk op 

de bestaande zalen en hallen. In de toekomst neemt deze druk alleen maar toe. 

Consequentie is dat de gemeente de komende jaren moet investeren in de 

binnensportaccommodaties.  

Op basis van voorliggende uitwerking betekent dit een investering ten behoeve van: 

- Een inventarisatie naar renovatie van te kleine gymzalen (< 200m2) naar een 

minimale huidige norm-afmeting (525 m2) in de periode van de komende 10 jaar. 

- Een vergroting van de in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting  

genoemde extra 4-6 gymzalen in sportzalen die een grotere sportvloeroppervlakte 

van 308m2 hebben. De extra kosten per zaal zijn circa € 200.000 per zaal, inclusief 

een materiaalhok en scheidingswanden . 

- Het bouwen van een extra sporthal, dat qua kosten circa € 5 miljoen zal bedragen.   

- Het mee-investeren in accommodaties die in particulier bezit zijn, zodat deze beter 

geschikt zijn voor verhuur aan scholen en sportverenigingen. 

Deze aanpak vraagt circa € 6 miljoen, exclusief  de pm-post ombouw gymzalen kleiner dan 

200m2 en de pm-post mee-investeren in accommodaties in particulier bezit. Het beslag op de 

begroting betreft vooral de kapitaallasten van de investering. 

 

Consequenties buitensportaccommodaties 

Om het groeiend aantal sporters op voldoende goed onderhouden buitensportaccommodaties 

te kunnen opvangen, moet de gemeente de komende jaren investeren in de 

buitensportaccommodaties. 

Op basis van voorliggende uitwerking betekent dit een investering ten behoeve van drie-vier 

kunstgrasvelden, naast het bestaande areaal kunstgrasvelden. Het ombouwen van bestaande 



 

 

 

 

 

 

2017/223989 Eindrapportage onderzoek Mulier Instituut naar ruimte voor binnensport in Haarlem  

 

4 

 

natuurgras- in kunstgrasvelden is voordeliger dan uitbreiding van kunstgrasvelden op nieuwe 

locaties. Deze aanpak, ombouwen van in ieder geval drie velden, vraagt een investering van 

circa € 1,2 miljoen, exclusief de pm-post voor mogelijke benodigde extra kleedkamers. De 

noodzaak voor een vierde veld kan bezien worden op basis van de bevolkingsprognoses in 

2020. 

 

4. Vervolg 

Op basis van het onderzoeksrapport van het Mulier Instituut én de notitie ‘Toekomstig areaal 

binnen- en buitensportaccommodaties’ wordt een uitvoeringplan buiten- en 

binnensportaccommodaties en een hierbij behorend investeringsplan uitgewerkt ten behoeve 

van de kadernota 2018. 

 

Met vertegenwoordigers van de sportverenigingen en onderwijsinstellingen, die zitting 

hebben in de klankbordgroepen binnen- en buitensport heeft overleg over  

plaatsgevonden. Zij worden ook bij de vervolgaanpak geconsulteerd. 

 

 

5. Bijlagen 

- Eindrapportage Ruimte voor binnensport in Haarlem, Mulier Instituut 

- Notitie “Toekomstig extra areaal buiten- en binnensportaccommodaties” 

 

 


