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Informatienota 

 

Onderwerp  

Stand van zaken investeringsagenda binnensport 2019 - 2022  

 

Nummer 2021/90597 

Portefeuillehouder Rog, M.R.J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Lems, M. 

Telefoonnummer 023-5114514 

Email mlems@haarlem.nl 

Kernboodschap Op 29 mei 2019 is de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2019/237490) 

door de raad vastgesteld. Door middel van deze informatienota wordt de raad 

geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten binnen de 

Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022.  

  

Door middel van deze informatienota wordt de toezegging 2019/401418 

(uitwerking tijdelijke sporthal) afgedaan. Daarnaast heeft deze informatienota een 

verband met het raadsvoorstel ‘Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe 

turnhal (2020/743288)’. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 

2021 behandeld in de raad. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663) 

- Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 ‘Sport aan zet’ 

(2018/15838) 

- Vaststellen geactualiseerde Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 

(2019/237490) 

 

Besluit College  

d.d. 16 maart 2021 

 

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

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019237490-1-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30/Agenda-voor-de-Sport-2020-getekend-raadsstuk-26-nov-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2018/22-februari/20:00/Integraal-uitvoeringsplan-sportaccommodaties-2018-t-m-2028/m-2028-Sport-aan-Zet-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019237490-1-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
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Inleiding  
Op 29 mei 2019 is de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2019/237490) door de raad 

vastgesteld. De financiële omvang van de investeringsagenda voor de binnensport was in totaal € 

15.800.0001. In de programmabegroting 2021 is nog extra € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor 

investeringen in sportaccommodaties.  

Door middel van deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de 

projecten binnen de Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022. Hiermee wordt de bestuurlijke 

agendazaak 2019/401418 afgedaan.  

 

Daarnaast heeft deze informatienota een verband met het raadsvoorstel ‘Aanvraag krediet en 

afgeven garantstelling nieuwe turnhal (2020/743288)’. Deze wordt naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2021 behandeld in de raad. 

 

2. Kernboodschap 
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken investeringen binnensport. Inzichtelijk is 

gemaakt voor welke projecten van de investeringsagenda reeds krediet is verleend, welke projecten 

nog gepland staan, welke projecten niet in de komende periode worden uitgevoerd en het 

beschikbare budget.  

In tabel 2.1 zijn de projecten voor de binnensport weergegeven voor de periode 2019 – 2022, 

inclusief een inschatting van de start van het project.  

Tabel 2.1: Investeringsagenda binnensport 2019 t/m 2022 

Projecten 2019 - 2022 Planning jaar 

1. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Phoenixstraat*  2020/2021 

2. Nieuwbouw sporthal Sportweg* 2021 

3. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Wijzer*  2020/2021 

4. Vervanging luchtventilatie Kennemer Sportcenter*  2020 

5. Nieuwbouw turnhal 2021 

6. Nieuwbouw Sportzaal  2021/2022 

7. Bijdrage nieuwbouw gymzaal Hamelink 2022 

8. Realisatie tijdelijke sporthal t.b.v. basketbal en hockey  2019/2020 
*Reeds vastgesteld door de raad in 2019 en 2020 

 

 

                                                           
1
 In de programmabegroting 2019 was in totaal €15.800.000 beschikbaar voor de investeringsagenda binnensport, op de 

volgende IP posten: IP 81.30  (binnen- en buitensportaccommodaties), 81.29 (sporthal Sportweg, ten behoeve van de 

vervanging van de Beijneshal) en IP 81.27 (vervangen kleedkamers). 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019237490-1-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
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3. Consequenties: Toelichting op de investeringsagenda 
Voor vier projecten uit de Investeringsagenda 2019 - 2022 is reeds krediet verleend (groen in de 

tabel), drie projecten staan gepland voor de periode 2021 – 2022 (zwart in de tabel) en één project 

wordt niet meer uitgevoerd (rood in de tabel). De geschatte investeringskosten van de projecten 5,6 

en 7 zijn in totaal € 5,4 miljoen en kunnen worden gedekt uit het IP sport (zie paragraaf 4). Hieronder 

wordt de stand van zaken van de projecten nader uitgewerkt. 

3.1 Voor vier projecten is reeds krediet verleend: 

In maart en april 2019 heeft de raad besloten om het krediet te verhogen voor de realisatie van de 

nieuwe gymzaal Phoenixstraat (2018/787768) en de nieuwe Sporthal Sportweg (ten behoeve van de 

vervanging van de sporthal Beijneshal) (2019/070099). Vervolgens heeft de raad in september 2019 

en april 2020 krediet vrij gegeven voor de vervanging van de luchtbehandeling in het Kennemer 

Sportcenter (2019/537111) en nieuwbouw gymzaal Wijzer (2019/842178).  

 
3.2 Tijdelijke sporthal wordt niet gerealiseerd 

In de vorige investeringsagenda stond genoemd dat een tijdelijke sporthal voor basketbal en/of 

hockey een mogelijke oplossing kon zijn voor het oplossen van knelpunten in de verhuur van 

binnensportaccommodaties. Deze denkrichting is in samenwerking met SRO en de sportverenigingen 

onderzocht en vervolgens in overleg met de klankbordgroep binnensport losgelaten. Deels omdat 

het vinden van een geschikte locatie lastig was en deels omdat de oplossing uiteindelijk niet als 

meest duurzame en optimale oplossing werd gezien. De kosten wegen onvoldoende op tegen de 

baten en beter wordt geacht het beschikbare budget te investeren in permanente oplossingen. Tot 

slot is ook onvoldoende investeringsbudget beschikbaar voor de realisatie van een tijdelijke sporthal, 

omdat verschillende projecten duurder zijn uitgevallen en ook de keuze is gemaakt om onvoorziene 

projecten vanuit het budget uit te voeren.  

 
3.3 Drie projecten gepland voor de periode 2021 - 2022 

Voor de periode 2021 – 2022 worden drie projecten verwacht. Deze projecten zijn binnen het IP 

sport voorzien en hiervoor worden nog kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd.  

 

3.3.1 Bijdrage nieuwe turnhal: 
De realisatie van een nieuwbouw turnhal staat genoemd in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen 

2018 - 2022’. In kwartaal één van 2021 wordt de raad door middel van een raadsnota 

geïnformeerd over dit project en wordt de raad gevraagd om krediet te verlenen.  

 

3.3.2 Nieuwbouw van een sportzaal in Schalkwijk: 
Zoals omschreven in het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 ‘Sport aan 

zet’ (2018/15838) heeft Haarlem geen sportzalen (dubbele gymzaal), waardoor de druk op de 

sporthallen extra hoog is. Aan de Belgiëlaan staan een oude gymzaal in gemeentelijk bezit en een 

oude gymzaal in bezit van turnvereniging HLC naast elkaar. HLC heeft deze gymzaal na oplevering 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018787768-1-Vaststellen-startnotitie-nieuwe-gymzaal-Phoenixstraat-beschikbaar-stellen-voorbereidingskrediet-en-ophogen-krediet-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019070125-1-Vaststellen-Startnotitie-Sportweg.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-september/19:30/Getekend-raadsstuk-Beschikbaar-stellen-krediet-vervanging-luchtbehandeling-Kennemer-Sportcenter.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/07-januari/17:10/20200423-Raadsstuk-SHO-2019-2022-en-JOP-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2018/22-februari/20:00/Integraal-uitvoeringsplan-sportaccommodaties-2018-t-m-2028/m-2028-Sport-aan-Zet-1.pdf
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van de turnhal niet meer nodig en wil dit stuk grond aan de gemeente verkopen. Vervolgens kan 

hier een sportzaal gerealiseerd worden ter vervanging van de twee gymzalen. Op het moment dat 

de raad krediet verleend voor de realisatie van de nieuwe turnhal, wordt een 

haalbaarheidsonderzoek opgestart voor deze sportzaal. In dit onderzoek wordt meegenomen of 

de sportzaal optimaal geschikt gemaakt kan worden voor onder meer de basketbalsport, omdat 

voor deze sport in Schalkwijk een grote behoefte is aan accommodaties.  

3.3.3 Bijdrage nieuwbouw gymzaal Hamelink  

Dit project is gekoppeld aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Nieuwbouw van 

basisschool de Talenten/Hamelink wordt na 2022 verwacht. Op het moment dat deze plannen 

doorgaan, wordt ook hier vervangende nieuwbouw voor de gymzaal gerealiseerd vanuit het SHO. 

Net als bij de gymzaal Wijzer kan door extra investeringen vanuit het IP binnen- en 

buitensportaccommodaties (81.30) een grotere gymzaal gerealiseerd worden, met ruimere 

bergingen. Hierdoor wordt de gymzaal beter geschikt voor modern bewegingsonderwijs en 

verenigingsgebruik na schooltijd. Afhankelijk van hoe snel het plan zich ontwikkeld is in 2022 een 

voorbereidingskrediet nodig en zal de raad gevraagd worden voor het verlenen van een krediet.  

 

3.4 Mogelijk nieuw project: nieuwe sporthal Schalkwijk  
Naast de projecten genoemd in de investeringsagenda wordt een potentieel nieuw project verkend. 

Namelijk een nieuwe sporthal in Schalkwijk. Behalve een extra sportzaal (zie 3.3.2), is ook een extra 

sporthal in Schalkwijk nodig. De sporthal in Schalkwijk moet onder andere het capaciteit knelpunt 

van de basketbalvereniging en stichting Triple ThreaT oplossen. In februari van 2021 is een 

locatieonderzoek voor een sporthal in Schalkwijk opgestart. Na afronding van dit onderzoek worden 

vervolgstappen bepaald en wordt de raad hierover geïnformeerd. Naar verwachting in kwartaal twee 

of drie van dit jaar.  

 

4. Financiën 
Na aftrek van de investeringen voor de projecten waarvoor reeds krediet is verleend blijft binnen het 

IP sport een bedrag over van circa € 8,4 miljoen voor de binnensportaccommodaties. Dit krediet is 

voldoende voor de geplande projecten benoemd in de Investeringsagenda, zie tabel 2.1 (€ 5,4 

miljoen benodigd). Hiervoor worden nog kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd.  

 
Tabel 4.1: Beschikbare middelen  binnensport periode  2019 t/m 2022 

Omschrijving Beschikbaar ’19 – ‘22 

IP post binnen- en buitensportaccommodaties (81.30) € 9.200.000 

IP post nieuwe Beijneshal (81.29) € 5.000.000 

IP post vervanging kleedaccommodaties (81.27) € 1.600.000 

IP sportaccommodaties beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2021 € 3.000.000 

Totaal € 18.800.000 

Reeds vastgestelde investeringen door de raad*  - € 10.422.500 
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Resterend budget na aftrek vastgestelde investeringen € 8.400.000 

Geplande investeringen volgens Investeringsagenda (zie tabel 2.1) € 5.400.000 

Resterend budget na aftrek van alle geplande investeringen  € 3.000.000 

* Zie tabel 2.1 (sporthal Sportweg, gymzaal Phoenixstraat, gymzaal Wijzer, luchtventilatie Kennemer Sportcenter) 

 

Tabel 2.1 en 4.1 maken inzichtelijk dat binnen de Investeringsagenda € 3 miljoen aan middelen nog 

niet zijn bestemd. Zoals in paragraaf 3.4 benoemd, wordt een potentieel nieuw project (Sporthal 

Schalkwijk) onderzocht en is het benodigde krediet voor dit project nog niet binnen het IP voorzien. 

Het resterende budget van € 3 miljoen kan betrokken worden bij de dekking van dit nieuwe project.  

Dit zal worden voorgelegd aan de raad op het moment dat het project nader is onderzocht en 

voldoende is uitgewerkt.  

 

5. Vervolg 

De budget bevoegdheid voor het beschikbaar stellen van de kredieten uit IP 81.30 binnen- en 

buitensportaccommodaties, IP post vervanging kleedaccommodaties (81.27) en de extra € 3 miljoen 

ligt bij de raad. Zodra een krediet benodigd is voor één van de projecten uit de investeringsagenda, 

wordt door middel van een raadsbesluit de raad gevraagd krediet hiervoor vrij te geven. De 

investeringsagenda voor de binnensport wordt jaarlijks tegelijk met de kadernota geactualiseerd.   


