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DOEL: Informeren
Het NOC*NSF heeft in 2008 het initiatief genomen tot het opstellen van een Olympisch Plan 2028. Het
uiteindelijke doel van dit Plan is om de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland te
organiseren. Dit vraagt zonder meer veel van Nederland. In het Plan zijn daarom diverse doelstellingen
geformuleerd die Nederland helpen om op zogenaamd Olympisch Niveau te komen, een nationaal
niveau van de samenleving waarbij diverse maatschappelijke doelen zijn gerealiseerd.

Deze doelstellingen en het plan richten zich hierbij niet specifiek op sport maar zijn gericht op de
complete samenleving en bijna alle aspecten daarvan.
Vanuit diverse platforms en netwerken wordt ons gevraagd om als gemeente Haarlem hierover een
standpunt in te nemen.
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1. Inleiding

Het Olympisch Plan 2028 is een initiatief van het NOC*NSF, dat wordt
ondersteund door het rijk (vorig en huidig kabinet) en diverse organisaties. Zij
verwoorden allen de Olympische Ambitie. Dit betekent in het kort: heel Nederland
op Olympisch niveau brengen. Hiermee wordt gedoeld op acht geformuleerde
ambities die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van vele aspecten van de
maatschappij (zie 1.2).

Op wereldschaal is Nederland te beschouwen als één stedelijk gebied. Dit betekent
dat naast de beoogde gaststeden (Amsterdam of Rotterdam) ook andere steden
betrokken zullen zijn of raken. De G32 hebben uitgesproken dat zij de
voorzieningen en kennis van de betrokken steden ter beschikking willen stellen om
tot een sterk aanbod te komen.

Voor de steden bieden de Olympische Spelen een mogelijk vliegwiel en kansen
voor stedelijke vernieuwing en -innovatie. Het gaat niet alleen om grootschalige
ruimtelijke projecten, maar ook om de vertaling in een brede lokale agenda op
sociaal, economisch of cultureel gebied. Het Olympisch Plan 2028 gaat verder dan
topsport. Het gaat om het versterken van breedtesport, sociaal-maatschappelijke
structuurversterking, welzijn, economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, de
organisatie van evenementen en media aandacht.

Haarlem ondersteunt de Olympische Ambitie en het aanbod van de G32 op dat
punt. Haarlem ziet hierbij voor zichzelf een relatieve actieve rol; we zijn betrokken,
maar nemen niet het voortouw. De concrete inzet hangt samen met de vorderingen.
Een keuze op Amsterdam leidt in Haarlem tot andere keuzes, dan een keuze op
Rotterdam. Ook moet helder zijn wat de zogenaamde “legacy” voor Haarlem
betekent.
Haarlem zal met betrokken partners serieus de mogelijkheden onderzoeken van
voor te dragen projecten. Terughoudend is Haarlem vooralsnog voor het inzetten
van ambassadeurs en een coördinator. Hiervoor wordt binnen de mogelijkheden een
beroep gedaan op bestaande functionarissen e/o personen binnen en buiten de
gemeente.

1.1 Ook zonder Olympische Spelen een Olympisch niveau
Ook als het Internationaal Olympisch Comité besluit om de Spelen niet in
Nederland te houden, heeft Nederland doelen bereikt die voor Nederland van
blijvende meerwaarde zijn, zoals een goede infrastructuur en een gezonde, actieve
bevolking.

De G32 hebben het Rijk aangeboden een substantiële bijdrage te leveren aan het
traject tot het opstellen van een Olympische Ruimtelijke Hoofdstructuur. Daartoe
zijn de afgelopen maanden verkenningen uitgevoerd. Haarlem heeft daarvoor
materiaal aangeleverd.
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Het gaat nu om de vervolginzet van de individuele steden. Gevraagd wordt een
bestuurlijke bevestiging van de individuele colleges van de betrokken steden over
hun inzet.
Het gaat daarbij om de volgende punten
1. onderkennen van de rol van de G32 in het streven om een bijdrage te verlenen

aan de voorbereiding van de kandidaatsstelling voor de Olympische Spelen van
2028 en hiervoor de G32 voor te dragen als gesprekspartner met het rijk en
andere relevante partijen;

2. Deze bijdrage te richten op de ruimtelijke, economische, sociaal-
maatschappelijke en sportieve ontwikkeling van Nederland als geheel en de
G32-gemeenten in het bijzonder;

3. Als gemeente binnen de G32 een vijftal projecten voor te dragen, waarmee de
Olympische Ambitie op lokaal schaalniveau tot uitdrukking komt en waarvan
één of meer projecten vraagt om een samenwerking met de provinciale en/of
nationale overheid;

4. Als gemeente vijf zogenoemde Olympische Ambitie-ambassadeurs voor te
dragen die, mogelijk in wisselende samenstelling naar gelang de fase waarin de
voorbereiding zich bevindt, zorg dragen voor inzet vanuit de lokale
samenleving en een breed en positief draagvlak in de stad;

5. Deze projecten en ambassadeurs concreet in beeld te hebben voor
besluitvorming over voortgang van de G32 Olympische Ambitie tijdens de
bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de G32 op 25 november 2010; en

6. Binnen de gemeente een coördinator aan te stellen die belast is met de
voorbereiding en coördinatie tussen de betrokken beleidsvelden en
voorgedragen projecten/ontwikkelingen in de huidige collegeperiode en als
contactpersoon optreedt voor de G32.

1.2 Acht ambities
Het Olympisch Plan 2028 is gebaseerd op acht ambities:

Ambitie: Doelstelling:
1. Topsport Een structurele top-10 plaats innemen op

wereldlijsten.
2. Breedtesport Een sportdeelname in 2016 van minimaal 75%

landelijk. (2007: 65% minimaal 1x p/m)
3. Sociaal-maatschappelijk Het betrekken van kwetsbare groepen bij de

samenleving.
4. Welzijn Door middel van sportstimuleringsprogramma’s

een gezondere bevolking op lange termijn.
5. Economisch Door middel van een sterke, competitieve economie

een sterk internationaal imago.
6. Ruimtelijk Een Olympische Hoofdstructuur realiseren, waarbij

de infrastructuur een grote, effectieve impuls krijgt.
7. Evenementen Het organiseren van meer grootschalige

breedtesportevenementen waarbij iedereen welkom
is actief of passief deel te nemen. Tevens
organiseren en aantrekken van meer
topsportevenementen op internationaal niveau.
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8.Media-aandacht Door middel van media het aandeel mensen dat
actief sport vergroten.

1.3 Samenwerkingsalliantie ‘Het Olympisch Vuur’
Om deze ambities te bereiken worden concrete handreikingen gedaan in de vorm
van praktische voorbeelden zoals voedingsvoorlichting op onderwijs,
buurtsportverenigingen, het implementeren van duurzaamheidsfactoren bij
beleidsprogramma’s en een vermelding van relevante samenwerkingspartners. Het
NOC*NSF heeft een alliantie onder de naam ‘Het Olympisch Vuur’ in werking
gezet. Dit betreft de provincies (IPO), de 4 grote steden, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), de Vakbeweging (FNV), het bedrijfsleven (VNO-NCW en
MKB Nederland), NOC*NSF en het kabinet. Deze partijen hebben allemaal het
Plan onderschreven en nemen het als centrale leidraad mee voor de nabije toekomst.

2. Kernboodschap
Haarlem ondersteunt de Olympische Ambitie en het aanbod van de G32 op dat
punt. Haarlem ziet hierbij voor zichzelf een relatieve actieve rol (meedoen en “de
kat uit de boom kijken”). De concrete inzet hangt samen met de vorderingen. Een
keuze op Amsterdam leidt in Haarlem tot andere keuzes, dan een keuze op
Rotterdam. Ook moet helder zijn wat de zogenaamde “legacy” voor Haarlem
betekent.
Haarlem zal met betrokken partners serieus de mogelijkheden onderzoeken van
voor te dragen projecten. Terughoudend is Haarlem vooralsnog voor het inzetten
van ambassadeurs en een coördinator. Hiervoor wordt binnen de mogelijkheden een
beroep gedaan op bestaande functionarissen e/o personen binnen en buiten de
gemeente.

3. Consequenties
Het Olympisch Plan 2028 vormt een blauwdruk voor de ontwikkeling van
beleidsdocumenten in de nabije toekomst, waarbij een integrale aanpak onmisbaar
is. Ook veel investeringen die gepland staan, dragen bij aan de realisatie van het
plan. Er wordt geen compleet andere insteek van het beleid gevraagd. Bovendien
staat het gemeenten vrij om een eigen invulling te geven aan het plan door te kijken
waar voor de gemeente het eigen ambitieniveau ligt. Een gemeente kan voor
zichzelf bepalen op welke ambities ingezet wordt. Zo kan elke gemeente voor
zichzelf kijken hoe het zich nog verder kan ontwikkelen.

In verscheidene overleggen, zoals met Sport Service Noord Holland en in het G32
overleg is gesproken over het Olympisch Plan 2028.

Het college bereidt een startnotitie voor die kan fungeren als plan van aanpak voor
verschillende integrale en regionale beleidsvelden.

4. Vervolg
- Op 25 november 2010 vond er een G32 overleg plaats. De G32 wil van elke

gemeente weten wat hun standpunt is over het Olympisch Plan 2028. Deze is
geformuleerd in de kernboodschap. De wethouders Jan Nieuwenburg en Ewout
Cassée waren bij dit overleg aanwezig.



4

- In december organiseert Sport Service Noord Holland een bijeenkomst met
regiogemeenten over dit onderwerp. Hiervoor ontvangen gemeenten in de regio
een uitnodiging.

- Het college werkt aan een startnotitie, waarin gekeken wordt in hoeverre het
huidige beleid overeen komt met de doelstellingen uit het Olympisch Plan,
welke stappen nog ondernomen moeten worden en hoe deze gerealiseerd
kunnen worden. Het document bevat een plan van aanpak, dat als
startdocument fungeert voor verschillende integrale en regionale
beleidsterreinen. Dit document wordt in januari 2011 afgerond.

5. Bijlagen
Bijlage I: Samenvatting Olympisch Plan 2028 door Sport Service Noord Holland;
oktober 2010.
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Bijlage I
Samenvatting Olympisch Plan 2028 door Sport Service Noord Holland

Het Olympisch Plan 2028 (OP2028) gaat niet alleen over het realiseren van een
sportklimaat op landelijk en lokaal niveau. Het OP2028 gaat pas in laatste instantie
over het daadwerkelijk pogen om de Olympisch Spelen in Nederland te
organiseren.
Het OP2028 gaat wel over het bepalen van de gewenste inrichting van de
samenleving op sociaal, maatschappelijk, economisch en ruimtelijk niveau. Het
centrale begrip is legacy. Kandidaatsteden moeten bepalen wat er resteert na de
organisatie van de Olympische Spelen zodat hun land op een hoger niveau komt
zonder dat de wereld er slechter van wordt. De Nederlandse aanpak is uniek
vanwege het simpele gegeven dat je niet op de Spelen hoeft te wachten om dat te
realiseren wat ons land naar een hoger niveau brengt.
Het voordeel van deze aanpak is tweeledig. De afhankelijkheid wordt beperkt van
de zeer onvoorspelbare winner-takes-all wedstrijd om het recht de Olympische
Spelen te mogen organiseren. Maar als Nederland succesvol is in het realiseren van
een (sport)klimaat op Olympisch Niveau maakt het, vanwege het gecreëerde
draagvlak een grotere kans en is er, door de al gerealiseerde algemene
voorzieningen een beter inzicht in de additionele kosten die de organisatie van de
Spelen met zich meebrengt.

Het OP2028 gaat daarbij om het streven naar een optimaal resultaat gegeven de
doelen, talenten en middelen die lokaal en nationaal beschikbaar zijn. De parallel
met (top)sport is daarbij duidelijk. Het OP2028 daagt iedereen (organisaties en
burgers gelijk) om maximaal te presteren op alle terreinen van het maatschappelijk
leven. Het OP2028 biedt de mogelijkheid om een Olympische agenda 2028 te
bepalen met kansrijke, complexe maar ook lastige en schijnbaar onhaalbare issues
te benoemen en de daarvoor benodigde topprestatie te schetsen.

Het is opvallend dat sport als katalysator wordt gebruikt voor het initiëren van deze
noodzakelijke maatschappelijke processen. Ruimte als katalysator voor een lange
termijn visie is vanzelfsprekend. Het is een wettelijke plicht van alle gemeenten en
provincies om het ruimtelijk beleid vast te leggen in een structuurvisie. De
Olympische Spelen fungeren als katalysator voor ruimtelijke investeringen en
daarom kunnen en willen gemeenten ook op deze ambitie inspelen.
Maar het OP2028 biedt veel meer.

Juist het Olympisch Plan 2028 kan gezien worden als de sociaal-maatschappelijke
variant op een structuurvisie. Het OP2028 beoogt ook aan te geven welke opgaven,
strategische vraagstukken en ambities relevant zijn voor de toekomstige ruimtelijke,
economische en sociale ontwikkeling. Beide visies zijn complementair. Voor het
ruimtelijk beleid zijn de ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk terrein de
randvoorwaarden voor de kwaliteit van leven. Binnen het OP2028 staat het
meedoen, bewegen en presteren van de inwoners centraal en is het cruciaal welke
economische en ruimtelijke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor een gemeente
op Olympisch niveau. Het verdient daarom aanbeveling om beide plannen in
samenhang en onder verantwoordelijkheid van het voltallige college uit te werken.
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Het Olympisch Plan 2028 (OP2028) is op landelijk niveau de belangrijkste
ontwikkeling in de sport. Het is uniek dat er van links tot rechts, bij werkgevers en
werknemersorganisatie, in het onderwijs en bij het bedrijfsleven een bestuurlijke
consensus bestaat over de inzet van sport als middel om heel Nederland naar een
hoger niveau te brengen. Het is evenzeer bijzonder dat negen ministeries hebben
meegeschreven aan het kabinetsbesluit Uitblinken op alle niveaus waarbij de
doelstellingen van het OP2028 ingezet worden om doelen te bereiken op alle
beleidsterreinen van innovatie tot welzijn en van economie tot sociale cohesie. Dit
alles moet Nederland in 2016 maken tot een sportland op Olympisch niveau. Alleen
als dat lukt heeft het zin om een poging te wagen tot het organiseren van de
Olympische Spelen.


