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Samenvatting
Inleiding
Sport wordt steeds belangrijker voor de samenleving. Voor veel mensen vormt deelname aan sport
een doel op zich. Sport is immers leuk. Het bezorgt je plezier, ontspanning, daagt je uit om grenzen te
verleggen, bezorgt je een goed gevoel en sociale contacten. In toenemende mate bestaat er echter
aandacht voor de inzet van sport als middel voor het realiseren van doelen op diverse sociaal
maatschappelijke terreinen. Zo is het evident dat sporten en bewegen bijdraagt aan een betere
fysieke gesteldheid. Oudere mensen blijven langer vitaal en kinderen die met regelmaat sporten en
bewegen lopen minder risico op overgewicht. Samen sporten en bewegen nodigt ook uit tot
ontmoeting en maatschappelijke participatie. “Sport verbroedert” is een gevleugelde uitspraak.
Nergens vallen verschillen in achtergronden tussen mensen zo gemakkelijk weg als tijdens het kijken
naar of het beoefenen van sport. Voornoemde positieve effecten van de instrumentele waarden van
sport zijn reden voor de gemeente Hellevoetsluis om in sport te investeren.
Inventarisatie
De afgelopen jaren is er veel gemeentelijke aandacht uitgegaan naar de binnen- en
buitensportaccommodaties. De voorgenomen realisatie van het multifunctioneel centrum aan De
Fazantenlaan, de nieuwbouw van het gymnastieklokaal bij basisschool De Kring en het nieuw te
bouwen gymnastieklokaal binnen de brede school De Wateringhe vormen de meest tastbare
resultaten voor wat betreft de binnensportaccommodaties. Ook rond de buitensportaccommodaties
hebben zich de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen voorgedaan. Zo is er gericht onderzoek
uitgevoerd naar de kwaliteit en capaciteit van de voetbalvoorzieningen (velden en inrichting), zijn er
kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd op diverse buitensportparken en zijn de meerjaren
onderhoudsprogramma’s geactualiseerd. De watersport is in Hellevoetsluis goed ontwikkeld, met de
aanwezigheid van een zestal havens die beschikken over ruim 2.000 ruime ligplaatsen met douche-,
toilet- en elektrafaciliteiten. Tot slot beschikt Hellevoetsluis met zwembad De Eendraght over een
functioneel zwembad met weliswaar beperkte sportieve- maar goede recreatieve mogelijkheden.
De georganiseerde sport is met een veertigtal verenigingen goed vertegenwoordigd in Hellevoetsluis
zij vormen een belangrijke partner voor de gemeente om mogelijkheden en structuur te bieden aan
de inwoners waar het sporten en bewegen betreft. Ook het commerciële sportaanbod is met een
tiental aanbieders, die circa 50% van de sportdeelname voor hun rekening nemen, goed
vertegenwoordigd. In het kader van de Breedtesportimpuls is in de afgelopen jaren een groot aantal
projecten (zoals ‘Kies voor hart en sport’, ‘Ren je rot’ en Plus Sport Hellevoetsluis) gerealiseerd.
Daarmee heeft de impuls bijgedragen aan een duurzame versterking van het sportieve
verenigingsleven en een optimalisering van de samenwerking tussen de verschillende actoren. Zeer
recent is de gemeente gestart met de Buurt-Onderwijs-Sport Impuls in de wijken Kooistee en
Hellevoetsluis West. Hellevoetsluis kent acht gemeentelijke subsidieregelingen waarvan de kern wordt
gevormd door de jeugdsportsubsidie, de sportinvesteringssubsidie en de onderhoudssubsidie
waarover in algemene zin tevredenheid bestaat onder de sportverengingen. Om de laagdrempelige
toegankelijkheid van door de gemeente ondersteunde en gewenste sportactiviteiten te waarborgen
worden maatschappelijk aanvaardbare tarieven gehanteerd waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen commercieel en verenigingsgebruik.
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Trends en ontwikkelingen
De laatste jaren is er in ons land weer sprake van een groeiende sportdeelname. Het percentage van
de bevolking dat lid is van een sportvereniging is toegenomen, maar vooral de individuele sporten
mogen zich in een toenemende belangstelling verhogen. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen
gaan deelnemen aan grote sportevenementen, vooral individuele duursporten. De groei van de sport
komt een voor een belangrijk deel op het conto van de ongeorganiseerde en individuele sport.
Hierdoor wordt er intensiever gebruik gemaakt van openbare voorzieningen zoals wandel- en
fietspaden, parken en bossen.
Er wordt niet alleen meer gesport, ook de levensstijl van mensen wordt actiever. Zo is het percentage
Nederlanders dat tenminste 5 keer per week gedurende 30 minuten matig intensief beweegt
toegenomen. Deelname aan sport vertoont evenwel verschillen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Zo nemen autochtone inwoners nog steeds vaker deel aan sport dan allochtone
inwoners.
De instrumentele waarde van sporten en bewegen, dat wil zeggen sport als middel om –
maatschappelijke- doelen te bereiken, wordt in toenemende mate onderkend. Dit leidt tot een
gerichte inzet van sporten en bewegen als middel op diverse beleidsterreinen zoals het lokale
gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Landelijk
vertaalt zich dit ondermeer in een actief overheidsbeleid. Met de kabinetsnota “Tijd voor Sport” en het
daarbij behorende uitvoeringsprogramma “Samen voor Sport (2006-2010)” wordt ingezet op de
centrale thema’s bewegen, meedoen en presteren. Daarbij bestaat er tevens veel aandacht voor
sporten op en rond de school en wordt er de komende jaren met de Impuls Brede Scholen Sport en
Cultuur geïnvesteerd in combinatiefuncties om het sport- en cultuuraanbod in het onderwijs te
bevorderen en de sportverenigingen te versterken.
Bouwstenen voor sportbeleid
Op basis van een nadere analyse van de huidige sportsituatie in Hellevoetsluis en de relevante trends
en ontwikkelingen zijn de volgende ‘bouwstenen’ voor het nieuwe sportbeleid geformuleerd.
Bouwsteen binnensportaccommodaties
Na uitvoering van voornoemde uitbreidingsplannen is het aanbod aan binnensportaccommodaties
binnen de gemeente Hellevoetsluis in kwantitatieve zin op het gewenste c.q. noodzakelijke niveau.
Voor het nieuwe sportbeleid is het van belang vervolgens zorg te dragen voor adequate
instandhouding van de binnensportaccommodatie waarbij de veranderende vraag een centrale rol
dient te spelen. Het kunnen combineren van sport-, beweeg-, welzijns- en mogelijk sociaal-culturele
activiteiten in één accommodatie is niet alleen wenselijk vanuit het versterken van de bezetting van
accommodaties, maar ook om het maatschappelijk rendement van samenwerkingsmogelijkheden te
optimaliseren.
Bouwsteen buitensportaccommodaties (incl. watersport)
Multifunctioneel- dan wel medegebruik van buitensportaccommodaties vormt een kans voor het
nieuwe sportbeleid van de gemeente Hellevoetsluis en dient hierin te worden meegenomen. Wel dient
daarbij tevens aandacht uit te gaan naar de ondersteuningsbehoefte die door buitensportverenigingen
naar voren is gebracht met betrekking tot vrijwilligersbeleid, onderlinge samenwerking en het
bevorderen van de oprichting/instandhouding van kleine c.q. nieuwe sportverenigingen om de
diversiteit in het sportaanbod te bevorderen.
De watersport is niet alleen een ‘unique sellingpoint’ van Hellevoetsluis, maar ook van (de poort van)
Zeeland, hetgeen regionale kansen geeft.
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Binnen het sportbeleid worden de watersportverenigingen ondersteund middels het subsidiebeleid
(activiteiten en accommodaties) en de combinatiefunctionarissen. In het toeristisch recreatieve beleid
wordt verder uitwerking gegeven aan watersportaccommodaties.
Bouwsteen zwembad
Gezien het maatschappelijk breed onderschreven streven alle inwoners tot een meer gezonde, actieve
en sportieve levensstijl te stimuleren zal zwembad De Eendraght blijvend een belangrijke functie
kunnen vervullen binnen de sportsector van Hellevoetsluis. Rekening houdend met nieuwe
ontwikkelingen en trends en het feit dat het zwembad in 2016 economisch afgeschreven is, zal er
vanaf 2011 een nieuwe zwembadvisie ontwikkeld worden.
Bouwsteen commercieel sportaanbod
De brede gemeentelijke aanpak voor wat betreft de uitvoering van sportbeleid heeft zich in de
afgelopen jaren ook vertaald in verschillende vormen van samenwerking met de commerciële
sportaanbieders die hebben bijgedragen aan sportstimuleringsprojecten. Deze samenwerking is niet
alleen al succesvol gebleken maar kan in de toekomst verder worden versterkt en uitgebreid.
Bouwsteen sporten en sportverenigingen
Sportverenigingen vormen meer en meer een partner voor de gemeente waar het sport als doel
betreft en tevens waar het gaat om de instrumentele waarde van sport. Steeds meer gemeenten
schakelen sportverenigingen in bij sportstimuleringsprojecten, zowel gericht op het onderwijs als op
wijken. De sociale structuur die van oudsher binnen de georganiseerde sport bestaat, biedt goede
mogelijkheden om vanuit de verenigingscultuur ook sportmogelijkheden te bieden aan mensen met
een beperking waarvan in het nieuwe sportbeleid gebruik kan worden gemaakt.
Bouwsteen Breedtesportimpuls
De invloed van de breedtesportimpuls op het sportdeelnamecijfer in de gemeente wordt door alle
Hellevoetse sportactoren toegejuicht. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit de sportverenigingen is
men echter van mening dat de breedtesportimpuls wel op onderdelen voor verbetering vatbaar is. Dit
laat onverlet dat men tevens van mening is dat de georganiseerde activiteiten zo belangrijk zijn, dat
deze van een projectmatig karakter omgezet zouden dienen te worden in een structureel karakter.
Ondersteuning bij de organisatie van de betrokkenheid van sportverenigingen is dan echter een
belangrijk aandachtspunt.
Bouwsteen BOS-Impuls
De Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls richt zich in optima forma op het verbinden van de beleidsvelden
sport, onderwijs en (wijk-)welzijn. Voor het nieuwe sportbeleid is het van belang de effecten van de
BOS-impuls in Kooistee en Hellevoetsluis goed te volgen en te monitoren, om vervolgens te kunnen
bezien of en zo ja, in hoeverre en op welke wijze de Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls ook voor andere
wijken in de gemeente kan c.q. dient te worden ingevoerd. Mogelijkerwijs kan hierbij gebruik worden
gemaakt van de nieuwe rijksregeling voor combinatiefunctionarissen.
Bouwsteen subsidies
Ondanks de tevredenheid die er over het huidige subsidiebeleid bestaat, is er door sportactoren
gepleit voor het vereenvoudigen van de subsidie(aanvraag)systematiek. Voorts is door hen
aangegeven dat de effectiviteit van het sport- en cultuurfonds verbeterd zou kunnen worden door de
drempel om gebruik te maken van deze regeling te verlagen.
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Bouwsteen tarieven
Het tarievenstelsel vormt een adequaat beleidsinstrument om laagdrempelige toegankelijkheid van
door de gemeente ondersteunde en gewenste sport- en bewegingsactiviteiten te borgen.
Visie
Met het sportbeleid wil de gemeente Hellevoetsluis sport als doel handhaven. Sport levert voor veel
mensen plezier, ontspanning en voldoening op en is een gerechtvaardigd doel op zich. Om die reden
zal de gemeente Hellevoetsluis voorwaarden blijven scheppen om te kunnen sporten. Tegelijkertijd
wenst de gemeente Hellevoetsluis zich met het sportbeleid nadrukkelijker en op meer structurele basis
te richten op de instrumentale waarde van sport. Sport vormt in de visie van Hellevoetsluis niet langer
een op zichzelf staand beleidsterrein maar is verweven met Wmo-beleid, lokaal gezondheidsbeleid,
jongeren- en ouderenbeleid, wijkontwikkeling en onderwijs.
Missie
De gemeente Hellevoetsluis wenst met haar sportbeleid sporten, bewegen en maatschappelijke
participatie te stimuleren en daarmee aan te sluiten bij zowel de doelen uit de kabinetsnota ‘Tijd voor
Sport’, als de doelstellingen van het WMO-beleidsplan en het lokaal gezondheidsbeleid. De missie die
daaruit voortvloeit luidt als volgt:

De gemeente Hellevoetsluis richt zich -in samenwerking met partners- op het stimuleren
van het sporten en bewegen als leuke en gezonde manier om het welzijn van alle inwoners
te bevorderen. Hiertoe worden voorwaarden geschapen (accommodaties, subsidies en
tarieven) en laagdrempelige activiteiten aangeboden.

Doelen
De missie om meer inwoners van Hellevoetsluis in voldoende mate te laten sporten, bewegen en
meedoen, wordt vertaald naar de volgende doelstellingen:
1. 65% van de ouderen en volwassen in Hellevoetsluis voldoet aan de Nederlandse Norm voor
Gezond Bewegen (NGGB);
2. 90% van de jeugd in Hellevoetsluis sport en beweegt dagelijks tenminste een uur op en rond
school;
3. Sport wordt ingezet als verbindingsofficier tussen verschillende beleidsterreinen en actoren;
4. Hellevoetsluis beschikt over voldoende en kwalitatief goede sport- en actieve
recreatiemogelijkheden waarmee wordt aangesloten bij de actuele en toekomstige behoefte;
5. Een toegankelijk en transparant subsidie- en tarievenstelsel dat aansluit bij de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen;
6. Een rijk en gevarieerd sportaanbod.
Uitwerking naar beleid
Het sportbeleid Hellevoetsluis voor de periode 2009-2013 is gebaseerd op de pijlers
sportvoorzieningen, tarieven en subsidies en activiteiten. Binnen elk van deze pijlers zijn nadere
aandachtsgebieden beschreven en zijn de navolgende concrete activiteiten geformuleerd.
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Sportvoorzieningen
1. Actualisatie toetsingskader
Het toetsingskader actualiseren ter beoordeling van sportaccommodatieverzoeken op basis van
gangbare objectieve accommodatienormen in samenspraak met het voorzittersoverleg sport.
2. Continuering huidig onderhoudsniveau
Sportaccommodaties worden planmatig en preventief onderhouden om een adequaat kwaliteitsniveau
te kunnen blijven garanderen.
3. Regulier accommodatieoverleg
Sportverenigingen en accommodatiebeheerder(s) komen regelmatig bij elkaar om actuele
aandachtspunten en knelpunten ten aanzien van beheer en exploitatie van sportaccommodaties met
elkaar te bespreken en op te lossen. Aandacht dient hierbij gegeven te worden aan de
denksportverenigingen.
4. Speerpunten buitensportaccommodaties
- Op termijn (circa 5 jaar) wordt een nieuwe voetbalaccommodatie voor voetbalvereniging
Nieuwenhoorn aan de rand van Nieuwenhoorn gerealiseerd.
- Het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus aan de Fazantenlaan.
- De nut en noodzaak onderzoeken van het aanleggen van een atletiekbaan op de sportcampus aan
de Fazantenlaan.
5. Opstellen toekomstvisie zwembad
Gezien het belang van continuïteit van een goede functionele zwemvoorziening en de bouwkundige en
economische levensduur van de huidige zwemaccommodatie (2016) zal de gemeente Hellevoetsluis
zich tijdig beramen op de toekomst van het zwembad. Hiertoe wordt in 2011 een toekomstvisie
Zwembad opgesteld.
6. Sportieve inrichting openbare ruimte
Sport wordt als aandachtspunt meegenomen bij toekomstige (her)ontwikkeling van gebieden en
woonwijken.
7. Continuering Voorzittersoverleg sport
Het Voorzittersoverleg sport wordt de komende jaren gecontinueerd. In overleg met het
voorzittersoverleg wordt bezien of een taakverbreding wenselijk en mogelijk is, alsmede de
noodzakelijke facilitering daarvan.
8. Continuering van de ondersteuning voor opleidingsmogelijkheden verenigingskader
Ook de komende jaren kunnen sportverenigingen een financiële bijdrage krijgen voor het opleiden en
trainen van vrijwilligerskader.
9. Continuering van verenigingsondersteuning
De jeugdsportsubsidie, de sportinvesteringssubsidie en de onderhoudssubsidie worden de komende
jaren gecontinueerd en er komt een intensievere samenwerking met de sportverenigingen bij de
organisatie van activiteiten.
10. Continuering en waar mogelijk intensivering van samenwerking met commerciële sportaanbieders
In het kader van het sportbeleid zal de samenwerking met commerciële sportaanbieders worden
voortgezet en waar mogelijk worden geïntensiveerd.
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11. Het gericht ondersteunen van prestatie- en topsport
- voortzetting lokale sportverkiezingen;
- aandacht voor vereisten vanuit de prestatiegerichte sport bij de realisatie van nieuwe
sportaccommodaties
- aandacht voor prestatie- en topsport in het kader van verenigingsondersteuning.
Tarieven en Subsidies
12. Vereenvoudiging subsidiessystematiek en verbetering toegankelijkheid
- Om tot meer eenvoud in de lokale subsidies te komen, gaan de subsidies onvoorziene activiteiten
en deskundigheidsbevordering onderdeel vormen van de subsidiemogelijkheid welzijn onvoorzien
en de accommodatiesubsidie milieu en veiligheid gaan onderdeel vormen van de
sportinvesteringssubsidie.
- In overleg met de sportverenigingen wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid
en het bereik van het sport- en cultuurfonds, hierbij wordt ondermeer gedacht aan een proactieve
benadering van potentiële gebruikers door personen uit de eigen vertrouwde sportomgeving;
- Om meer sportdeelname onder jongeren te bevorderen, worden de mogelijkheden om te komen
tot een verruiming van het sport- en cultuurfonds te komen nader bekeken.
- Om verenigingen te stimuleren om beleid te ontwikkelen t.b.v. ‘waarden en normen’, zal de
jeugdsportsubsidieregeling, die momenteel wordt verleend onder voorwaarde van een
jeugdbeleidsplan, nader bekeken worden.
Activiteiten
13. Jaarlijks sportevenement
Om sport in de etalage te zetten wordt er jaarlijks een sportevenement georganiseerd.
14. Stimuleren van sport en bewegen op en rond scholen middels het inzetten van
combinatiefunctionarissen.
Door gebruik te maken van de landelijke regeling voor combinatiefunctionarissen en op basis van een
intensieve samenwerking met de onderwijsinstellingen, sportverenigingen en lokale sportaanbieders
worden de sport- en beweegmogelijkheden op en rond de scholen verruimd.
15. Realiseren aantrekkelijk sportaanbod
In samenwerking met lokale sportaanbieders en (kleine) sportverenigingen wordt een aantrekkelijke
sport en beweegaanbod gerealiseerd.
16. Continuering Buurt-Onderwijs-Sport Impuls tot en met 2010
- de BOS-impuls wordt voorgezet tot einde 2010;
- daarna wordt bekeken of en zo ja hoe het onderdeel kan vormen van het ‘reguliere’ sportbeleid.
17. Stimulering schoolzemmen
De incidentele stimuleringsregeling schoolzwemmen krijgt een structureel karakter. Op basis van
evaluatie zal besloten worden om deze stimuleringsregeling al dan niet te continueren
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18. Ontwikkeling sportmonitor
Om te kunnen bepalen of het sportbeleid effectief is worden periodiek metingen verricht te beginnen
met een nulmeting.
19. Ontwikkeling subsidiemogelijkheden regionale sportvoorzieningen.

Om regionale voorzieningen te ondersteunen wordt voorgesteld om hiervoor subsidiemogelijkheden te
creëren.
Financiën
In onderstaande tabellen wordt het sportbudget voor de komende jaren ten aanzien van tarieven en
subsidies en activiteiten nader gespecificeerd. De benodigde investeringen ten behoeve van de
realisatie van nieuwe sportaccommodaties wordt separaat gespecificeerd.

Sportbudget 2008 - 2012
KOSTEN
Tarieven en Subsidies

Activiteiten

Jeugdsportsubsidie
Subsidie sportinvesteringen
Subsidie Onvoorziene activiteiten en deskundigheidsbevordering
Subsidie Onroerend Zaak Belasting
Breedtesportimpuls (incl. sportconsulent)
Jaalijks Sportevenement
Combinatiefuncties Brede school, Sport en Cultuur (fte's)
Buurt, onderwijs en sportimpuls
Sport en beweegaanbod ihkv gezondheidsbevordering en ziektepreventie
Sport en beweegaanbod voor jongeren
Sport en beweegaanbod voor ouderen
Stimuleringsregeling schoolzwemmen
Monitor sport en beweeggedrag
Sportverkiezingen

Totale kosten
BATEN

2008

2009

2010

2011

2012

25.000
25.000

36.000
25.000
9.000
17.500
112.500
55.600
7.500
22.500
10.000
25.000
5.000
4.000

36.000
25.000
9.000
17.500
15.000
137.000
55.600
7.500
22.500
10.000

36.000
25.000
9.000
17.500
15.000
137.000
7.500
22.500
10.000

36.000
25.000
9.000
17.500
15.000
137.000
7.500
22.500
10.000

5.000
4.000

5.000
4.000

5.000
4.000

17.500
136.000

50.600

16.200
3.500
273.800

Bijdrage Bos-impuls (Rijksoverheid en gemeente)
Bijdrage Combinatiefuncties Brede School, Sport en Cultuur (Rijksoverheid)
Reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting
Totale baten
RESULTAAT

Nog op te nemen in begroting

Investeringen
MFSA Fazantenlaan
Honk- en softbalveld

(exclusief bouw sportschool) investering € 5.078.000,investering € 887.500,-, jaarlijks beheer en onderhoud € 15.000,-

50.600
223.200
273.800
-

2008

Verplaatsing V.V. Nieuwenhoorn V.a. 2012 nader te bepalen kosten ten aanzien van verplaatsing.

329.600

344.100

288.500

288.500

55.600
112.500
203.700
371.800

55.600
54.800
82.500
192.900

54.800
82.500
137.300

54.800
82.500
137.300

42.200-

151.200

151.200

151.200

2009
-

pm.

2010
259.000
73.300
pm.

Combinatiefuncties: er wordt uitgegaan van een oplopend aantal fte's van 2,5 fte in 2009 naar 3,0 fte vanaf 2010.

2011
259.000
73.300
pm.

2012
259.000
73.300
pm.
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Hoofdstuk I
1.1

Inleiding

Algemeen
Sport wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Voor veel mensen vormt deelname aan sport
een doel op zich. Sport is immers leuk. Het bezorgt je plezier, ontspanning, daagt je uit om grenzen te
verleggen, bezorgt je een goed gevoel en sociale contacten. De laatste jaren is er in ons land weer
sprake van een groeiende sportdeelname. Het percentage van de bevolking dat lid is van een
sportvereniging is toegenomen, maar vooral de individuele sporten mogen zich in een toenemende
belangstelling verheugen. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gaan deelnemen aan grote
sportevenementen, vooral individuele duursporten zoals het lopen van een marathon. De groei van de
sport komt een voor een belangrijk deel op het conto van de ongeorganiseerde en individuele sport.
Hierdoor wordt er intensiever gebruik gemaakt van openbare voorzieningen zoals wandel- en
fietspaden, parken en bossen.
In toenemende mate bestaat er echter aandacht voor de inzet van sport als middel voor het realiseren
van doelen op diverse sociaal maatschappelijke terreinen. Zo is het evident dat sporten en bewegen
bijdraagt aan een betere fysieke gesteldheid. Oudere mensen blijven langer vitaal en kinderen die met
regelmaat sporten en bewegen lopen minder risico op overgewicht. Samen sporten en bewegen
nodigt ook uit tot ontmoeting en maatschappelijke participatie. “Sport verbroedert” is een gevleugelde
uitspraak. Nergens vallen verschillen in achtergronden tussen mensen zo gemakkelijk weg als tijdens
het kijken naar of het beoefenen van sport. Voornoemde positieve effecten van de instrumentele
waarden van sport zijn reden voor de gemeente Hellevoetsluis om in sport te investeren. De thema’s
“gezondheid”, “meedoen” en “presteren” nemen immers niet alleen een prominente plaats in binnen
het huidige collegeprogramma, maar behoren tevens tot de topprioriteiten voor de periode 2006 –
2010. Investeren in sport is investeren in de lokale samenleving, in de gezondheid van de burgers, in
sociale samenhang en in de ontwikkeling(skansen) van de jeugd in Hellevoetsluis. Kortom, in waarden
die het college hoog in het vaandel heeft staan.
Met deze nieuwe sportnota wordt de uitdaging aangegaan om door te investeren in de sport, een
gezondere en sportievere samenleving te bevorderen waarin sprake is van versterkte
maatschappelijke samenhang. Iedereen in de gemeente Hellevoetsluis moet in staat gesteld en
gestimuleerd worden “mee te doen”. Vanuit deze centrale gedachte wordt door de inzet van het
beleidsveld sport als instrument, tevens in belangrijke mate bijgedragen aan het realiseren van de
opdracht vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Naast de zorgcomponent luidt een
deel van de opdracht vanuit deze relatief jonge wet namelijk dat maatschappelijke participatie
bevordert dient te worden, waarbij de belangen van alle doelgroepen
uit de samenleving dienen te worden betrokken. Sport is
maatschappelijke participatie. Dankzij de grote verscheidenheid aan
sportmogelijkheden, de professionaliteit van de georganiseerde sport
en de laagdrempelige toegankelijkheid van gemeentelijke
sportaccommodaties zijn sport- en bewegingsmogelijkheden voor
nagenoeg alle lagen van de bevolking toegankelijk. Ongeacht
economische of culturele achtergronden. Ongeacht leeftijd of een
mogelijke fysieke of psychische beperking. De vele G-teams of Gelftallen die in Nederland binnen diverse takken van sport worden
opgericht illustreren deze mogelijkheden.
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Met voorliggend sportbeleid wil de gemeente Hellevoetsluis voorwaarden scheppen om haar inwoners
te stimuleren te sporten, te bewegen, hun gezondheid te bevorderen en mee te doen in de
samenleving. Met dit streven sluit de gemeente nadrukkelijk aan bij de doelen die zijn gesteld in de
kabinetsnota “Tijd voor Sport”:
- meer mensen sporten en bewegen voldoende en minder mensen zijn inactief;
- er worden meer sport- en beweegmogelijkheden op en rond school geboden door samenwerking
tussen scholen en sportorganisaties;
- sportverenigingen worden gestimuleerd zorg te dragen voor een aantrekkelijk sportaanbod dat
aansluit op de vraag van huidige en nieuwe leden.
De kabinetsdoelen zijn gebaseerd op de landelijke situatie met betrekking tot sportdeelname,
bewegingsgedrag en deelname aan het maatschappelijk verkeer en zijn ook relevant voor
Hellevoetsluis. Daarnaast is er in Hellevoetsluis echter ook sprake van specifieke lokale
omstandigheden die reden zijn om daarnaast met het sportbeleid in te zetten op:
- extra sportactiviteiten voor jongeren (in achterstandssituaties), ouderen (vanaf 55+) en
allochtone vrouwen;
- het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling tot voldoende en kwalitatief goede
sportaccommodaties, waaronder de realisatie van een multifunctionele accommodatie en 2
gymnastieklokalen, waarvan één in combinatie met een brede school;
- het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van buitensportaccommodaties;
- het stimuleren van “straatsport”, en
- het positief benaderen van eventuele ontwikkelingen in de topsport.
Het realiseren van een sportievere, gezondere en actieve
samenleving vormt niet alleen een uitdaging voor de
gemeente en de sportsector. De beoogde effecten kunnen
uitsluitend worden bereikt als er sprake is van breed
draagvlak voor de centrale doelstelling van het sportbeleid
en als er bereidheid bestaat bij potentiële partners om
samen te werken. Juist en mede om deze reden zijn
vertegenwoordigers uit de recreatiesector, het bedrijfsleven,
zorgverzekeraars, de fitnessbranche en natuurlijk het
onderwijs gedurende de vormgeving van voorliggende
sportnota betrokken bij het proces betrokken door middel
van een interactieve conferentie.

1.2

Leeswijzer
Om tot adequate en resultaatgerichte doelstellingen voor het toekomstige sportbeleid te kunnen
komen dient allereerst een opname te worden gedaan van de huidige stand van zaken met betrekking
tot sport in de gemeente. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 de huidige sportsituatie in Hellevoetsluis ten
aanzien van sportvoorzieningen, activiteiten, subsidies en tarieven gepresenteerd. In hoofdstuk 3
wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan relevante trends en ontwikkelingen in maatschappelijke
zin en specifiek ten aanzien van de sportsector. Hoofdstuk 4 geeft op basis van analyseresultaten
“bouwstenen” weer die de basis vormen voor het nieuwe gemeentelijke sportbeleid. In hoofdstuk 5
wordt de gemeentelijke visie op sport helder uiteengezet en vervolgens vertaald in een centrale visie,
een heldere missie en bijbehorende doelstellingen. Op basis van de beleidsinstrumenten
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“sportvoorzieningen”, “tarieven & subsidies” en “activiteiten” wordt het sportbeleid nader uitgewerkt
naar concrete activiteiten. De financiering van het sportbeleid komt tot slot aan bod in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk II
2.1

Inventarisatie sport in Hellevoetsluis

Inleiding
Om tot een helder en goed onderbouwd integraal sportbeleid te komen, dient allereerst helder inzicht
te bestaan in de huidige situatie met betrekking tot sport in Hellevoetsluis. Om dit inzicht te verkrijgen
is een inventarisatie en analyse verricht op basis van de drie primaire beleidsinstrumenten die door de
gemeente worden onderscheiden, te weten de sportvoorzieningen, de activiteiten, de subsidies en
tarieven. Omdat het daarnaast van belang is te bezien welke omgevingsfactoren van invloed (kunnen)
zijn op het sportbeleid, zijn tevens de belangrijkste trends en ontwikkelingen verkend.
Dit hoofdstuk vormt, tezamen met het hoofdstuk ‘Trends en Ontwikkelingen’, de basis voor de
“bouwstenen voor het sportbeleid” die in hoofdstuk 3 van deze sportnota worden gepresenteerd.

2.2

Sportvoorzieningen
Het fysieke sportaanbod in Hellevoetsluis bestaat uit zowel gemeentelijke voorzieningen, te weten
binnensportaccommodaties, buitensportaccommodaties en zwembad De Eendraght, als uit
voorzieningen die worden aangeboden door commerciële sportaanbieders. Eerder in deze sportnota is
al aangegeven dat in het kader van draagvlak voor het sportbeleid en de uitvoering daarvan, door de
gemeente wordt ingezet op brede samenwerking met verschillende partners in de samenleving. Mede
in dat kader is het integrale sportvoorzieningenaanbod (gemeentelijke en commerciële voorzieningen)
in kaart gebracht.
Ook is uitdrukkelijk bezien welke verenigingen in de gemeente actief zijn, zodat een goed beeld wordt
verkregen van de ontwikkeling van de georganiseerde sport en het aantal en type sportactiviteiten dat
binnen de gemeente wordt beoefend. Ook de watersport, die binnen Hellevoetsluis eveneens een
belangrijke plaats inneemt, is betrokken bij de inventarisatie en analyse.

2.2.1

Binnensportaccommodaties
Hellevoetsluis heeft de beschikking over 9 binnensportaccommodaties, namelijk 3 sporthallen (De
Eendraght, De Fazant en De Morgenstont) en 6 gymnastieklokalen 1(De Plataan, De Branding, De
Woelhoek, De Wateringe, Het Bolwerk en de Ravense Hoek). Gymnastieklokaal De Ravense Hoek
maakt onderdeel uit van een multifunctionele accommodatie en sporthal De Eendracht vormt één
fysiek geheel met het gelijknamige zwembad. De exploitatie van alle binnensportaccommodaties
wordt verzorgd door Sportfondsen Hellevoetsluis BV.

1

Ten aanzien van binnensportaccommodaties worden grofweg drie verschillende vormen aan gehouden: sporthallen,
sportzalen en gymnastieklokalen. De sporthal is de grootste binnensportaccommodatie en kent een sportvloer van 1.000 tot
1.200m² (drie zaaldelen) bij een hoogte van tenminste 7 meter. De sportzaal heeft een sportvloer van 550 tot 750m² (twee
zaaldelen) bij een hoogte van 7 meter. Het gymnastieklokaal is de kleinste binnensportaccommodatie met een sportvloer van
circa 250m² (één zaaldeel) bij een vrije hoogte van 5,5 of 7 meter.
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In 2005 is een binnensportvisie opgesteld waaruit blijkt dat er geen sprake is van
capaciteitsproblemen voor sportverenigingen. Voor het onderwijs blijkt er een overcapaciteit in
Hellevoetsluis Oost te zijn en een ondercapaciteit in Hellevoetsluis West. Naar verwachting zal de
vraag vanuit onderwijs in Hellevoetsluis West toenemen. Geconstateerd is dat, als gevolg van de
concentratie van het Voortgezet Onderwijs aan de Fazantenlaan, er ook sprake was van een
ondercapaciteit van circa 3 zaaldelen in Hellevoetsluis West en een ondercapaciteit van 1 gymzaal in
de wijken Bonsenhoek/Ravensehoek. Op basis van deze visie is besloten om op de locatie
Fazantenlaan (Hellevoetsluis West) een multifunctionele sportaccommodatie (sportschool, sportzaal,
turnhal, jongerencentrum en een multicourt) te realiseren. In de Bonsenhoek zal een gymzaal
worden gebouwd. De gymzaal aan de Moriaanseweg zal worden afgestoten, waarvoor vervangende
nieuwbouw komt, geïntegreerd in een brede school. De realisatie van de plannen aan de
Fazantenlaan (campus) vormt inmiddels één van de 15 topprioriteiten van het College.
2.2.2

Buitensportaccommodaties
Ook rond de buitensportaccommodaties hebben zich de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen
voorgedaan. Zo is er gericht onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en capaciteit van de
voetbalvoorzieningen (velden en inrichting), zijn er kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd op diverse
buitensportparken en zijn de meerjaren onderhoudsprogramma’s geactualiseerd. In de
Raadsvergadering van november 2007 is er een motie ingediend om te komen tot een inventarisatie
van de huidige buitensportaccommodaties waarin tevens aandacht bestaat voor de kwaliteit van het
onderhoud en de behoefte van sportverenigingen op de langere termijn.
Watersport
De watersport is in de gemeente goed ontwikkeld, mede dankzij de aanwezigheid van een zestal
havens met in totaal ruim 2.000 ruime ligplaatsen met douche-, toilet- en elektrafaciliteiten. De
havens van Hellevoetsluis hebben ieder hun eigen specifieke kenmerken en karakter en worden als
volgt gespecificeerd:
Heliushaven, grotendeels ingericht als jachthaven met in totaal drie watersportverenigingen: Helius,
Hellevoetsluis en Haringvliet;
de Haaven, gemeentelijke passantenplaatsen voor pleziervaartuigen. Geeft toegang tot het in het
verlengde gelegen Groote Dok;
Groote Dok, het gedeelte aan de binnenzijde van de draaibrug, ingericht als jachthaven met
watersportvereniging Hellevoetsluis en Marina Hellevoetsluis. Hier bevindt zich tevens het historische
Droogdok Jan Blanken.
Koopvaardijhaven, gemeentelijke passantenplaatsen voor pleziervaartuigen en chartervaartuigen.
Vaste ligplaats voor het museumschip Lichtschip 12 Noord Hinder en de Zeefakkel, het korpsschip van
het Zeekadetkorps. Aanlegplaats voor fietspontje naar Middelharnis;
Kanaal door Voorne, grotendeels ingericht als jachthaven met twee watersportverenigingen,
Haringvliet en Waterman-Hellevoet. Aanlegsteiger direct naast het winkelcentrum;
Tramhaven, ingericht als bedrijfshaven. Hier zijn verschillende boten- en motorreparatiebedrijven
gevestigd, evenals een jachtverhuurder en een vaarschool.
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Buitensportparken
De gemeente Hellevoetsluis kent de volgende buitensportparken:
1. Sportcomplex Voetbalvereniging Nieuwenhoorn
2. Sportcomplex Algemene Korfbalvereniging ’t Capproen
3. Sportcomplex Voetbalvereniging F.C. Vlotbrug
4. Sportcomplex Voetbalvereniging Hellevoetsluis
5. Sportcomplex Hockeyclub Voorne
6. Tennispark Tennisvereniging United Service
7. Tennispark Tennisvereniging De Kooistee
Navolgend worden de sportparken kort toegelicht.

1. Sportcomplex Voetbalvereniging Nieuwenhoorn

Na de renovatie van de velden in 2007 heeft de gelijknamige voetbalvereniging op dit complex de
beschikking over 4 wedstrijdvelden (105 x 69 meter), 1 wedstrijdveld voor pupillen (69 x 52 meter), 1
oefenveld (68 x 55 meter) en 1 oefenhoek (60 x 40 meter). In 2007 zijn er 3 was- en kleedlokalen
extra gerealiseerd waardoor het totaal op 12 was- en kleedunits komt. De voetbalvelden worden door
de gemeente Hellevoetsluis verhuurd aan de voetbalvereniging, die verantwoordelijk is voor het
onderhoud. Voor het onderhoud ontvangt de vereniging een onderhoudssubsidie die gebaseerd is op
het meerjaren onderhoudsplan. De opstallen zijn in eigendom van de vereniging. Voor de
onderliggende grond wordt recht van opstal betaald. Naar verwachting zal voetbalvereniging
Nieuwenhoorn binnen een periode van 5 jaar verplaatst worden naar een locatie op de rand van
Nieuwenhoorn.

2. Sportcomplex Algemene Korfbalvereniging ’t Capproen

Korfbalvereniging ’t Capproen heeft op het gelijknamige
sportcomplex de beschikking over 3 korfbalvelden die zij huurt
van de gemeente waarbij alle onderhoudswerkzaamheden
voor de verantwoordelijkheid van de vereniging komen.
Evenals voetbalvereniging Nieuwenhoorn ontvangt AKV ’t
Capproen hiertoe een onderhoudssubsidie van de gemeente.
De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Voor de
onderliggende grond wordt recht van opstal betaald.

3. Sportcomplex Voetbalvereniging F.C. Vlotbrug

Op sportcomplex Vlotbrug zijn de gelijknamige voetbalvereniging en honk- en softbalvereniging
Hellevoet Athletics gehuisvest.
De voetbalvereniging heeft de beschikking over 2 wedstrijdvelden (natuurgras), 1 trainingsveld en 1
oefenveld. Sinds 2007 heeft de voetbalvereniging tevens de beschikking over 1 kunstgrasveld. De
voetbalvereniging huurt de velden van de gemeente en is verantwoordelijk voor al het onderhoud
waarvoor een onderhoudssubsidie wordt ontvangen.
Het kunstgrasveld wordt ook onder verantwoordelijkheid van de vereniging onderhouden en is
uitbesteed aan een externe partij. De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Voor de
onderliggende grond wordt een recht van opstal betaald.
Honk- en softbalvereniging Hellevoet Athletics heeft op sportcomplex F.C. Vlotbrug de beschikking
over een clubhuis en was- en kleedlokalen (medegebruik). De vereniging huurt van voetbalvereniging
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F.C. Vlotbrug een veld met een reststrook die voorzien is van een honk- en softbalhoek. Het veld
wordt onderhouden door voetbalvereniging F.C. Vlotbrug. De onderhoudskosten worden door F.C.
Vlotbrug gedekt vanuit de huurinkomsten.

4. Sportcomplex Voetbalvereniging Hellevoetsluis

Op sportcomplex Voetbalvereniging Hellevoetsluis heeft de gelijknamige voetbalvereniging sinds 2007
de beschikking over 1 kunstgras wedstrijdveld, 2 natuurgras wedstrijdvelden, 1 trainingsveld, 1
oefenstrook en een 9-tal was- en kleedlokalen. De voetbalvereniging huurt de voetbalvelden van de
gemeente en is daarbij tevens verantwoordelijk voor alle onderhoudswerkzaamheden, waarvoor een
onderhoudssubsidie wordt ontvangen. Het onderhoud van het kunstgrasveld is uitbesteed aan een
externe partij. De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Voor de onderliggende grond wordt een
recht van opstal betaald.

5. Sportcomplex Hockeyclub Voorne

Op dit sportcomplex heeft de hockeyclub sinds 2004 de beschikking over 1 semi waterveld
(hoofdveld) en 2 zandingestrooide kunstgrasvelden. Deze velden zijn, net als de kantine en de wasen kleedlokalen in eigendom van de hockeyvereniging en worden overdag gebruikt door het
voortgezet onderwijs. De hockeyclub betaalt recht van opstal aan de gemeente voor de onderliggende
grond en ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie.

6. Tennispark Tennisvereniging United Service

Tennisvereniging United Service heeft aan de Haringvlietweg de beschikking over 9 gravelbanen, een
kantine en was- en kleedlokalen. Tevens heeft de vereniging de beschikking over een blaashal die 2
banen kan omvatten zodat ook buiten het zomerseizoen om van de tennisaccommodatie gebruik kan
worden gemaakt. De banen en opstallen zijn eigendom van de tennisvereniging die recht van opstal
betaalt aan de gemeente voor de onderliggende grond.

7. Tennispark Tennisvereniging De Kooistee

Tennisvereniging De Kooistee heeft op het gelijknamige tennispark de beschikking over een 8-tal allweather banen en sinds 2006 tevens over 1 miniveld. Betreffende banen zijn, evenals de kantine en
de was- en kleedlokalen, eigendom van de tennisvereniging, die recht van opstal betaalt aan de
gemeente voor de onderliggende grond. De tennisvereniging maakt regelmatig gebruik van de
gemeentelijke sportinvesteringsregeling en jeugdsportsubsidie.

2.2.3

Zwembaden
Het gemeentelijke zwembad De Eendraght is een overdekt zwembad met een wedstrijdbad van 25 bij
10 meter, een instructiebad van 8 bij 10 meter, een recreatiebad met een oppervlakte van 65m² en
een peuterbadje. Het totale wateroppervlak beslaat circa 445m².
Het zwembad beschikt daarnaast over een whirlpool, solaria en een glijbaan. Het zwembad maakt
onderdeel uit van sportcomplex De Eendraght dat tevens beschikt over een sporthal (1.250 m²,
deelbaar in twee zaaldelen), 2 vergaderzalen, een horecaruimte, een sportstudio en een Life Style
Centre. Het zwembad wordt geëxploiteerd door Sportfondsen Hellevoetsluis BV. De ontwikkeling in
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het bezoekaantal van het zwembad over de periode 1999 – 2007 wordt in de navolgende tabel
gespecificeerd.

recreatief
enkelvoudig
meerbaden
abonnement
doelgroepen
ins tructie
verenigingen
schoolzwemmen
Totaal

1999
65.808
42.579
13.497
9.732
10.539
43.579
21.339
27.723
168.988

ontwikkeling bezoekaantallen zwembad De Eendraght
2000
2001
2002
2003
2004
68.949
65.360
65.927
60.759
67.839
46.775
44.442
44.057
40.028
45.553
13.067
11.369
11.554
11.027
13.013
9.107
9.549
10.316
9.704
9.273
10.696
42.167
20.912
26.808
169.532

9.123
36.553
21.491
27.333
159.860

8.192
24.924
20.485
27.288
146.816

8.366
29.623
19.554
25.996
144.298

analyse ontwikkeling zwembadbezoek
1999
2007
recreatief
65.808
65.822
42.579
45.494
enkelvoudig
meerbaden
13.497
10.883
9.732
9.445
abonnement

%
0,0%
6,8%
-19,4%
-2,9%

doelgroepen
ins tructie
verenigingen
schoolzwemmen
Totaal

16,2%
-40,6%
-23,7%
-5,7%
-13,4%

10.539
43.579
21.339
27.723
168.988

12.246
25.873
16.275
26.148
146.364

9.135
30.533
19.995
26.137
153.639

2005
64.894
44.465
11.949
8.480

2006
63.298
43.331
10.742
9.225

2007
65.822
45.494
10.883
9.445

13.765
27.652
16.362
26.875
149.548

15.037
25.940
15.326
28.525
148.126

12.246
25.873
16.275
26.148
146.364

Uit voorgaande tabellen blijkt dat zwembad De Eendraght met uitzondering van het schoolzwemmen
en het doelgroepzwemmen te maken heeft gehad met dalende bezoekaantallen. Het totale
bezoekaantal is ruim 13% afgenomen over de periode
1999 – 2007. De grootste daling doet zich voor bij het instructiezwemmen en het
verenigingszwemmen. Deze dalingen laten zich verklaren door het opheffen van de zwemvereniging
en roosterwijzigingen bij het instructiezwemmen, van 2 maal een 1/2 uur zwemmen per week naar 1
maal een heel uur zwemmen per week. Sportfondsen Hellevoetsluis BV verwacht dat dit effect
gecorrigeerd wordt met 22.000 bezoeken waardoor er geen sprake is van een feitelijke afname in het
bezoekaantal ten aanzien van instructiezwemmen. Tot slot lijkt het bezoekaantal voor doelgroepen in
2007 ogenschijnlijk terug te lopen, waar het in voorgaande jaren steeds is toegenomen. Dit wordt
echter verklaard door het gegeven dat de bezoekers voor doelgroepactiviteiten in de sporthal (o.a.
pilatus, powerwalking en bootcamp) tot 2006 een kaartje diende te kopen bij de kassa van het
zwembad en meetelden in de bezoekregistratie. Dit is vanaf 2007 niet langer het geval.
2.2.4

Commercieel sportaanbod
Hellevoetsluis kent een 12-tal commerciële sportaanbieders binnen haar gemeentegrenzen. Dit betreft
met name fitness- en vechtsportcentra, maneges, dans- en balletstudio’s. Het commerciële
sportaanbod in Hellevoetsluis is van oudsher verantwoordelijk voor een groot deel van de totale
sportparticipatie in de gemeente (circa 50%). Tevens leveren de commerciële sportaanbieders diverse
bijdragen aan gemeentelijke sportstimuleringsprojecten.

2.2.5

Sporten en sportverenigingen in Hellevoetsluis
In de gemeente bestaan ruime mogelijkheden voor het beoefenen van georganiseerde sport . Deze
ruime mogelijkheden vertalen zich ook in het aantal sportverenigingen dat binnen de gemeente actief
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is. De 39 sportverenigingen vertegenwoordigen gezamenlijk een bestand van ruim 10.000 aangesloten
leden. Het aandeel leden dat afkomstig is uit Hellevoetsluis omvat
ruim 7.100 personen. Ruim 40% van de leden uit Hellevoetsluis betreft jeugdleden.
Voor een gedetailleerd overzicht van sportaanbieders wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2.6

Regionale voorzieningen

Hellevoetsluis, Watersportcentrum

De watersport vormt een belangrijk
onderdeel van het gemeentelijk toeristisch
recreatief beleid. Uit de kadernotitie
Toerisme en Recreatie (2008) blijkt onder
meer de ambitie van Hellevoetsluis om uit te
groeien tot een belangrijk
watersportcentrum. Door de ligging aan het
water heeft de gemeente zich reeds
ontwikkeld tot een watersportcentrum met
2.000 ligplaatsen verdeeld over zes
verschillende havens. Met nog vier
watersportverenigingen, een catamaran- en
kanoclub en een chartervloot staat
Hellevoetsluis bekend als een belangrijk
centrum voor de watersport. Richting de toekomst wordt gedacht aan het verbeteren van de
voorzieningen voor watersporters aan wal, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van
shuttlebussen maar ook op het water zelf door het scheiden van ‘snelle’ vormen van watersport en
overige sporten zoals zwemmen en surfen. De uitwerking van het watersportbeleid wordt verwoord in
de nieuwe nota Toerisme en Recreatie.

Roeien Voorne-Putten

Roeivereniging Voorne-Putten is een roeivereniging in oprichting, ontstaan uit een fusie tussen twee
kleinere verenigingen uit Oostvoorne en Heenvliet. In Zwartewaal (gemeente Brielle) willen de
bestaande twee roeivereniging een nieuwe roeivereniging oprichten op een nieuwe locatie. Bij de
hoek van het kanaal bij Voorne en het Voedingskanaal zal geïnvesteerd worden in een
nieuwbouwlocatie voor de vereniging. Momenteel tellen beide verenigingen samen zo’n 100 leden,
waarvan een groot deel uit Hellevoetsluis, richting de toekomst heeft de vereniging een
groeipotentieel tot circa 350 leden.

Atletiek

Atletiekvereniging Pallas ’93 is een groeiende vereniging met momenteel 112 leden. Bij Pallas wordt
hardlopen aangeboden voor alle niveaus.
In het gebied Voorne Putten bevindt zich slechts één atletiekbaan; die van Spark in Spijkenisse.
Inwoners uit Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn voor een compleet aanbod van atletiekvormen
aangewezen op het lidmaatschap van Voorne Atletiek; een vereniging met 456 leden, waarvan 57
jeugdleden. Hoewel Voorne Atletiek een Brielse vereniging is, zijn de leden afkomstig uit het hele
Voornse gebied.
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De gemeente Brielle is voornemens om een nieuwe sportpark te realiseren naast de, in ontwikkeling
zijnde, nieuwbouwwijk Nieuwland-Oost. De ontwikkeling hiervan geschiedt onder de werktitel
“Sportpark Waardenburg”. Dit sportpark zal in ieder geval ruimte bieden aan de
buitensportverenigingen die nu nog in de wijk Meeuwenoord gevestigd zijn, maar die in het kader van
woningbouwontwikkelingen verplaatst dienen te worden. Dit betreft voetbalvereniging Brielle, welke
nog te vormen is uit een fusie tussen de voetbalverenigingen SC Voorne en B.V.V. Wit Rood Wit,
alsmede Tennisvereniging B.T.V. E’68. De gronden die de gemeente Brielle voor Sportpark
Waardenburg heeft verworven, bieden voldoende ruimte om hier ook een atletiekaccommodatie op te
vestigen. Hiermee zou een lang gekoesterde wens van Voorne Atletiek in vervulling gaan. Verwacht
wordt dat de besluitvorming over het wel of niet realiseren van een atletiekaccommodatie zal
afhangen van de mate waarin en snelheid waarmee de gemeente Brielle opbrengsten uit de
grondexploitatie van de wijk Meeuwenoord kan genereren.

2.3

Activiteiten
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende activiteiten die in het kader van de
Breedtesportimpuls en de BOS impuls worden uitgevoerd.

2.3.1

Breedtesportimpuls (BSI)
In april 2001 is de Breedtesportnota “Sport in een vitale gemeente” vastgesteld door de
gemeenteraad van Hellevoetsluis. Voor de totstandkoming van deze nota is breed draagvlak gezocht
en gevonden. De nota heeft destijds vorm gekregen vanuit een nauwe samenwerking met de
Stichting PUSH, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, het onderwijsveld en de Sportraad
Zuid-Holland. Vanaf 2002 is gestart met de uitvoering van de breedtesportimpuls die eind 2008
eindigt. Centrale doelstelling daarbij is het versterken van de lokale sportinfrastructuur om de
meerwaarde van sport tot zijn recht te kunnen laten komen. De breedtesportimpuls wordt
gecoördineerd door welzijnstichting PUSH en de gemeente.
De Breedtesportimpuls kent de navolgende vijf aandachtsgebieden met de daarbij vermelde specifieke
doelstelling.

1. Doelpunt

ondersteuning voor sportverenigingen, netwerkontwikkeling en informatievoorziening.

2. Actief in de sport

Motivering, stimulering en ondersteuning van vrijwilligers in de sport.

3. Niet denken maar doen

Schoolsport voor de basisschool groepen 5 t/m 8 en stimulering sportdeelname voor leerlingen in
het voorgezet onderwijs.

4. Wijken voor de sport

Sporten in wijken en buurten van de stad, initiatieven met sociaal cultureel werk en wijkbeheer.

5. Sporten voor iedereen

Plus Sport Hellevoetsluis (GALM, Groninger Actief Leven Model).

Binnen de verschillende aandachtsgebieden zijn diverse activiteiten ondernomen die navolgend kort
worden toegelicht.
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1. Doelpunt

Om de meerwaarde van sport goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het streven vanuit de
breedtesportimpuls onder meer gericht op het aanbrengen van dwarsverbanden tussen sport en
andere sectoren waarbij sprake is van een structureel karakter. Om vanuit de grote verscheidenheid
binnen de georganiseerde sport in Hellevoetsluis één gedragen en herkenbaar aanspreekpunt tot
stand te brengen is het “voorzittersoverleg sport” opgericht. Binnen het voorzittersoverleg sport wordt
geparticipeerd door vertegenwoordigers van de binnensport, buitensport en watersport en
gezamenlijk vormen zij een representatieve vertegenwoordiging van de Hellevoetse sportsector. Het
voorzittersoverleg sport vervult een netwerkfunctie voor sportverenigingen onderling die tevens wordt
ondersteund door het infoblad Vitaal Sporten waarin men geïnformeerd wordt over de hoogtepunten
van de lokale sport. De verenigingen maken gebruik van de geboden mogelijkheden voor een
jeugdsportsubsidie (jaarlijks circa 20 aanvragen) en de subsidiering van bijzondere activiteiten (circa 9
aanvragen per jaar). Van de vergoedingsregeling voor het treffen van maatregelen op het gebied van
sociale veiligheid en milieu wordt daarentegen matig gebruik gemaakt.

2. Actief in de sport

Dit aandachtsgebied richt zich op het motiveren, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers in de
sport. Als onderdeel van dit aandachtsgebied hebben zeven verenigingen gebruik gemaakt van een
vergoeding voor het opleiden van vrijwilligers en kaderleden. Tevens zijn er stagiaires en jongeren
geworven voor de begeleiding van sportactiviteiten.

3. Niet denken maar doen

Om sporten onderdeel uit te laten maken van de levensstijl van volwassenen is het belangrijk dat
kinderen en jongeren kennis kunnen maken met verschillende typen van sport en worden
gestimuleerd hieraan deel te nemen. De afgelopen periode hebben 8 sportaanbieders en 16
basisscholen projecten uitgevoerd in het kader van sportkennismaking. Dertien basisscholen hebben
in groep 7 en 8 de lesmodule over gezonde voeding en bewegen gehad. Jaarlijks maken circa 200
leerlingen uit de groepen 3 en 4 kennis met verschillende sporten en zijn er ook verschillende
kennismakingsactiviteiten voor het voortgezet onderwijs (waaronder straatvoetbaltoernooien).

4. Wijken voor de sport

Betrokkenheid bij de wijk waarin je woont begint met actief zijn in de betreffende wijk. Ook hierin kan
sport een verbindende functie vormen. In het kader van wijken voor sport is de speel/sportplaats aan
De Melkweg opgewaardeerd en zijn er diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd waarmee
enkele duizenden jongeren zijn bereikt. Tevens zijn er wekelijks pleintjesactiviteiten georganiseerd en
hebben er periodieke activiteiten in sporthallen plaatsgevonden. Om onduidelijke reden nam de
deelname van met Turkse jongeren aan de sportactiviteiten af ondanks het behoorlijke aantal
activiteiten dat werd georganiseerd in sporthallen.

5. Sporten voor iedereen

Leeftijd mag en behoeft geen rol te spelen als het gaat om te
kunnen sporten en bewegen. Ook voor de oudere inwoners
(55+) heeft deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten niet
alleen een positief effect op de gezondheid en vitaliteit, maar ook
op de sociale structuur waar men onderdeel van uitmaakt. Op
basis van het Groninger Actief Leven Model (GALM) zijn er
jaarlijks circa negentig deelnemers gestart met de
twaalfwekelijkse sportintroductie en meldde circa twee derde zich
aan voor het vervolgtraject (vier groepen).
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2.3.2

Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls (BOS)
Gebruikmakend van de mogelijkheden vanuit de landelijke stimuleringsregeling Buurt Onderwijs Sport
richt de gemeente zich op de wijken “Kooistee” en “Hellevoetsluis-West”. De wijkgerichte aanpak is
gericht op het bevorderen van de welzijnssituatie en het tegengaan van onwenselijk gedrag onder
kinderen van 4 tot 12 jaar alsook het reduceren van overlast door jongeren in de leeftijd van 10 tot 19
jaar. Hiertoe worden gedurende de projectduur, van medio 2007 tot en met einde 2010, op
verschillende sport- en spellocaties in de wijk wekelijks activiteiten aangeboden op naschoolse tijden
en in de vooravond. Tevens is aansluiting gezocht bij de landelijke campagne WhoZnext om er voor te
zorgen dat jongeren samen gaan sporten en bewegen om zodoende de aanwas en vorming van
hanggroepjongeren te bestrijden. Voor de wijk Hellevoetsluis-West wordt daarnaast gewerkt aan de
realisatie van een ‘campus’ rondom de (multifunctionele) sportaccommodatie aan de Fazantenlaan.
Gezien de recente start van dit project kunnen nog geen resultaten worden gemeld.

2.4

Subsidies
De sportsector in Hellevoetsluis kent tien verschillende subsidiemogelijkheden, die navolgend kort
worden toegelicht.

1. Jeugdsportsubsidie

Het is voor sportverenigingen niet eenvoudig om jonge leden aan te trekken en te behouden. Om de
aantrekkingskracht op jongeren te vergroten hebben veel verenigingen de behoefte om extra
activiteiten voor de jeugd te organiseren. Op basis van een jeugdplan waarin sportverenigingen hun
jeugdbeleid ontvouwen, kunnen sportverenigingen € 12,50 per jeugdlid ontvangen in het kader van
de jeugdsportsubsidie.

2. Sportinvesteringssubsidie

Op basis van een meerjaren investeringsbegroting kunnen sportverenigingen een subsidie ontvangen
ter verbetering van de accommodatie voor maximaal 1/3 van de totale kosten. Deze subsidieregeling
dient niet ter dekking van kosten die zijn ontstaan uit achterstallig onderhoud,
vervangingsinvesteringen of verbeteringen aan commerciële accommodaties.

3. Accommodatiesubsidie Milieu en Veiligheid

Met de breedtesportimpuls uit 2002 is door de gemeente geanticipeerd op de problemen waarmee
sportverenigingen te kampen hebben op het gebied van vandalisme en de aangescherpte wettelijke
eisen op het gebied van milieu en veiligheid. Op basis van de subsidieregeling Milieu en Veiligheid
worden sportverenigingen gestimuleerd te investeren in milieu en veiligheid in, op en rondom hun
eigen accommodaties. Tot op heden is er in beperkte mate gebruik gemaakt van deze
subsidiemogelijkheid.

4. Ondersteuning van onvoorziene activiteiten

Om lokale sportverenigingen te stimuleren tot het organiseren van activiteiten voor de jeugd kunnen
zij jaarlijks een bijdrage ontvangen van maximaal € 226,89. Hierbij kan worden gedacht aan de
organisatie van een jeugd- of schooltoernooi.

5. Deskundigheidsbevordering

Landelijk is er sprake van een zichtbare en voelbare trend dat sportverenigingen steeds meer te
kampen hebben met kaderproblemen waarvoor moeilijk vrijwilligers te vinden zijn. De eisen die
gesteld worden aan de taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd worden steeds hoger, waardoor
het van belang is deze personen goede cursussen en trainingen aan te bieden. Hiervoor ontbreken bij
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veel sportverenigingen echter de financiële middelen. Als onderdeel van de breedtesportimpuls, het
onderdeel “Kennis maakt macht”, bestaat er daarom de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen in
de kosten voor de trainingen en opleidingen. Deze financiële tegemoetkoming mag niet meer
bedragen dan één derde van de totale kosten tot een maximum van € 200,=. Bij het aflopen van de
Breedtesportimpuls eind 2008 zal deze subsidieregeling opgenomen worden in het reguliere
subsidieprogramma.

6. Onderhoudssubsidie

Sportverenigingen die zorg dragen voor het groot onderhoud aan een gemeentelijke accommodatie
ontvangen hiervoor een onderhoudssubsidie. De hoogte van deze onderhoudssubsidie is consistent
met de meerjarenonderhoudsplannen die voor de accommodaties zijn opgesteld.

7. Sport- en Cultuurfonds

Inwoners van Hellevoetsluis, met een inkomen gelijk aan of minder dan 110% van de bijstandsnorm,
kunnen voor maximaal € 200,= per gezinslid per jaar een gemeentelijke bijdrage ontvangen in de
kosten voor culturele, sociaal-culturele, hobby- of sportactiviteiten.

8. Subsidie onroerende zaken

Sportverenigingen die een OZB aanslag ontvangen kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.
Behalve de gemeentelijke subsidieregelingen kunnen sportverenigingen ook nog een beroep doen op
onderstaande landelijke regelingen:

9. Stichting Waarborgfonds

Voor het aangaan van een lening kunnen sportverenigingen een garantstelling ontvangen via de
Stichting Waarborgfonds.

10. Ecotaks compensatie

Via de landelijk erkende sportorganisaties kunnen sportverenigingen een tegemoetkoming ontvangen
(65,5%) voor hun energieheffing (ecotaks).

2.5

Tarieven
In de tabel hiernaast worden de verenigingsen commerciële tarieven van sporthallen De
Eendraght, De Fazant en De Morgenstont en
de gemeentelijk gymnastieklokalen nader
gespecificeerd. Zoals te doen gebruikelijk
bedraagt het verenigingstarief de helft van het
commerciële tarief. Nevenstaand overzicht
rechtvaardigt de conclusie dat er sprake is van
maatschappelijke acceptabele tarieven.

Tarieven binnensportaccommodaties 2008
De Eendraght
vereniging commercieel
hele zaal
per uur
€
40,00 €
80,00
per uur
€
21,90 €
43,80
halve zaal
De Fazant & Morgenstont
per uur
€
40,00
hele hal
1/3 hal
per uur
€
17,30
per uur
€
20,25
tennis incidenteel
per baan halve seizoen
per uur
€
18,50

€
€
€
€

80,00
34,60
40,50
37,00

Gymnastieklokalen
per uur
€
11,25

€

22,50

gymnastieklokaal
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Hoofdstuk III
3.1

Trends en ontwikkelingen

Inleiding
Om goede keuzes te kunnen maken voor het te ontwikkelen gemeentelijk sportbeleid is inzicht in de
actuele trends en ontwikkelingen die zich zowel binnen de maatschappij als de sportsector voordoen
onontbeerlijk. Aanknopingspunten en raakvlakken kunnen worden gezocht bij beleidsdoelen van
andere overheden (provincie en rijk) om mogelijkerwijze gebruik te kunnen maken van extra
geldstromen. Lering kan worden getrokken uit de wijze waarop binnen de maatschappij en de
sportsector wordt omgegaan met de instrumentele waarden van sport en tegelijkertijd kan worden
bezien in hoeverre dit aansluit bij hetgeen de gemeente Hellevoetsluis nastreeft.

3.2

Trends en ontwikkelingen in de landelijke sportsector

3.2.1

Sportparticipatie
De laatste jaren is er in ons land weer sprake van een groeiende sportdeelname. Het percentage van
de bevolking dat lid is van een sportvereniging is toegenomen, maar vooral de individuele sporten
mogen zich in een toenemende belangstelling verhogen. Voor de teamsporten zijn het vooral hockey
en voetbal die over grote aantrekkingskracht blijken te beschikken. Mannen sporten iets meer dan
vrouwen, zijn vaker lid van een sportvereniging en nemer vaker deel aan wedstrijden. Vrouwen zijn
echter weer beter vertegenwoordigd bij de individuele sportdeelname. Er wordt landelijk niet alleen
meer gesport, ook de levensstijl van mensen wordt actiever. Zo is het percentage Nederlanders dat
tenminste 5 keer per week gedurende 30 minuten matig intensief beweegt toegenomen van 44,2% in
2001 naar 50,7% in 2004 (bron: ObiN-cijfers 2000-2004, TNO rapportage, oktober 2005).
Uit onderzoek blijkt er een directe relatie te bestaan tussen inkomen en sportparticipatie. Naarmate
het inkomen toeneemt, neemt ook de sportdeelname toe (laag, midden, hoog – respectievelijk een
sportparticipatiegraad van 40%, 46% en 55%). De mate van verstedelijking blijkt eveneens invloed te
hebben op sportdeelname. In algemene zin beoefenen stedelingen meer individuele sporten terwijl
personen die woonachtig zijn in niet stedelijk gebied vooral interesse blijken te hebben in teamsport.

3.2.2

De veranderende organisatie van sport
Ondanks de toename van het aantal leden bij sportverenigingen, bevindt de groei van sportdeelname
zich vooral bij de ongeorganiseerde, individuele sporten. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen
gaan deelnemen aan grote sportevenementen, vooral individuele duursporten. De toegenomen

23

individualisering van de sport neemt de wens om ergens bij te horen niet weg, zij het dat dit op
minder structurele basis gestalte krijgt.
Voorbeelden zijn het enthousiasme voor deelname aan evenementen als de wandelvierdaagse, de
Wednesday Night Skate en de Zwemvierdaagse.
3.2.3

Blijvende ongelijkheid in de sport
Deelname aan sport vertoont verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zo nemen
autochtone inwoners nog steeds vaker deel aan sport dan allochtone inwoners. Het achterblijvende
niveau van zwemvaardigheid bij allochtone kinderen is één van de pregnante voorbeelden van deze
culturele verschillen.

3.2.4

School en sport
Sinds enkele jaren wordt actief landelijk beleid gevoerd om schoolgaande jeugd elke dag te laten
sporten en/of bewegen. Zo worden er samenwerkingsverbanden gesloten tussen scholen en
sportverenigingen en diverse initiatieven ondernomen voor de (her)introductie van vakleerkrachten in
het onderwijs. Het landelijke actieprogramma “Alliantie School en Sport” krijgt op lokaal niveau veel
opvolging. Maar ook de Brede School is een voorbeeld van de wijze waarop sport als middel kan
worden ingezet om tot het stimuleren of het verbreden van de ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen en jongeren te komen.

3.2.5

Sport als middel
De waarde van sport en bewegen vertaalt zich niet uitsluitend in een betere fysieke gesteldheid met
alle bijkomstige voordelen van dien. Sport biedt ook een plek voor socialisatieprocessen. Mensen
ontmoeten elkaar in het kader van sport en bouwen er een sociaal leven op. Afhankelijk van de
sociale en culturele context waarin sportbeoefening plaatsvindt, kan sport tevens bijdragen aan
karaktervorming. Dit geldt in het bijzonder voor de dominante waarden in de samenleving die worden
geassocieerd met kracht en presteren. Sporten en bewegen hebben een positieve invloed op de
schoolprestatie. Zonder terughoudendheid kan worden gesteld dat meer sporten en bewegen op
school bij een gelijkblijvende totale onderwijstijd niet nadelig hoeft te zijn voor de leerprestaties. Sport
en bewegen kunnen bijdragen aan het algemeen welbevinden, aan het gevoel van eigenwaarde en
aan het bevorderen van pro-sociaal gedrag.
Voor veel mensen vormt deelname aan sport een doel op
zich. Sport is immers leuk. Het bezorgt je plezier,
ontspanning, een goed gevoel en sociale contacten. In
toenemende mate bestaat echter ook aandacht voor
sporten en bewegen als middel voor het realiseren van
doelen op diverse sociaal maatschappelijke terreinen. Zo is
het evident dat sporten en bewegen bijdraagt aan een
betere fysieke gesteldheid. Oudere mensen blijven vitaler
door sporten en bewegen. Sporten en bewegen kan
meehelpen voorkomen dat kinderen te zwaar worden.
Sport kan dus een wezenlijk onderdeel vormen van een integrale aanpak in het kader van
gezondheids- en preventiebeleid.
De instrumentele waarde van sporten en bewegen wordt in toenemende mate onderkend. Dit leidt tot
een gerichte inzet van sporten en bewegen als middel op diverse beleidsterreinen. Hierbij valt onder
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meer te denken aan lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo), ouderenbeleid, sociaal beleid en onderwijsbeleid.
3.2.6

Wedloop in topsport
De afgelopen jaren is er op nationaal niveau flink geïnvesteerd in de topsport en verbetering van het
topsportklimaat. Er is sprake van een wedloop tussen landen ten aanzien van topsportprestaties. Dit is
een complexe en kapitaalintensieve wedloop die ook binnen Nederland zichtbaar is.
Zo positioneert Rotterdam zich als “City of Sports”, Amsterdam als de “Capital of Sports” en Den Haag
als de “Residence of Sports”. Specifiek daartoe opgerichte stichtingen promoten de topsport in de
betreffende steden door middel van:
• “local heroes” (sportambassadeurs);
• topsportevenementen en – accommodaties (bijvoorbeeld Rotterdam Topsportcentrum);
• sportman en – vrouw verkiezingen;
• diverse vormen van (financiële) ondersteuning.

3.2.7

Ruimte en accommodaties
Ondanks een bevolkingsgroei en een toename in sportdeelname, is het aantal sportaccommodaties en
hectaren voor sport op landelijk niveau constant gebleven. In toenemende mate zijn
sportvoorzieningen naar de rand van de stad verplaatst. Hierbij wordt ingezet op accommodaties met
een brede gebruiksmogelijkheid, zogeheten multifunctionele accommodaties. Zorg, onderwijs en sport
komen samen in één accommodatie. Het combinatiegebruik van accommodaties levert voordelen op
ten aanzien van onder meer de benutting en de inzet van vakleerkrachten en andere professionals.

3.3

Beleidsmatige ontwikkelingen in de sportsector

3.3.1

Nationaal beleid
De belangstelling voor sport en bewegen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit vertaalt zich in
actief overheidsbeleid voor deze aandachtsvelden. De kabinetsnota “Tijd voor Sport” en het daarbij
behorende uitvoeringsprogramma “Samen voor Sport (2006-2010)” kent de centrale thema’s
bewegen, meedoen en presteren. Met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen wordt nadere
uitwerking gegeven aan het thema bewegen dat zich richt op het bevorderen van lichamelijke
activiteit. De Alliantie School en Sport, meedoen allochtone jeugd door sport en het masterplan
Arbitrage vormen de inhoudelijke speerpunten van het thema Meedoen. Het thema presteren richt
zich op talentontwikkeling, coaches, topsportevenementen en innovatie binnen de sportsector.
In 2003 blijkt het gemiddelde sportdeelnamecijfer op nationaal niveau in de leeftijdscategorie 18- tot
en met 79-jarigen op 65% te liggen (bron: AVO-onderzoeken). Voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar
bedroeg dit cijfer in hetzelfde jaar maar liefst 90%. Hierbij dient overigens te worden aangetekend dat
naarmate jongeren dichterbij de 19-jarige leeftijd komen, er sprake is van afname van het
sportdeelnamecijfer.
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Van de Nederlandse bevolking was in het jaar 2003 circa 36% van de leeftijdscategorie 6- tot en met
79-jarigen lid van een sportvereniging.
In eerder genoemde nota “Tijd voor sport” geeft het kabinet aan te willen bereiken dat 65% van de
Nederlandse volwassenen in het jaar 2010 de bewegingsnorm behaalt. Ter illustratie: in het jaar 2003
voldeed slechts 47,4% van de volwassenen aan deze norm. De bewegingsnorm is in 1998 vastgesteld
door de universiteiten van Amsterdam, Maastricht, Groningen, Utrecht, het RIVM, TNO en NOC*NSF.
De norm stelt dat volwassenen om gezond te blijven minimaal een half uur per dag intensieve
lichamelijke activiteiten dienen te verrichten gedurende tenminste 5 dagen, maar bij voorkeur
gedurende alle dagen van een week.
Het kabinet Balkenende IV wenst voorts nog een nader accent te leggen op het stimuleren van
sportverenigingen zodat deze hun maatschappelijke taken (nog) beter kunnen vervullen. Zo heeft
Staatssecretaris Bussemaker de beleidsbrief “de Kracht van Sport” uitgebracht. Hierin vraagt zij
aandacht voor versterking van de sportverenigingen, het stimuleren van deelname aan sport door
mensen met een beperking en een intensivering van de topsportprogramma’s. Hiertoe worden tevens
financiële middelen ter beschikking gesteld.
In het kader van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur gaan ondermeer de ministeries van VWS
en OCW, de VNG en NOC*NSF in samenwerking met lokale overheden de komende jaren in totaal
2.500 fte formatieplaatsen aan combinatiefuncties realiseren. Een combinatiefunctie is een functie
waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk te werk wordt gesteld in of ten
behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit twee delen. Hierbij
kan gedacht worden aan een vakdocent lichamelijke opvoeding die tevens actief is voor de
sportvereniging of als sportbuurtwerker,
De combinatiefunctionaris is bij voorkeur een professional die met voldoende beschikbare kennis een
brug kan vormen tussen verschillende sectoren zodoende deze sectoren ook te verbreden en te
versterken. In het onderwijs kan het gaan om werknemers die naast hun aanstelling in het onderwijs
tevens werkzaam zijn in de sportsector (vakleerkrachten bewegingsonderwijs) of om werknemers die
coördinatieactiviteiten verrichten vanuit het onderwijs ten behoeve van meerdere velden. In de
sportsector kan het gaan om werknemers die werkzaam zijn bij een sportvereniging (trainers,
coaches) en tevens in het onderwijs of om werknemers die coördinatieactiviteiten verrichten vanuit de
sport ten behoeve van meerdere velden.
De combinatiefuncties dienen te leiden tot:
- meer sport- en cultuuraanbod op en om de brede school in het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs (dat kan dus ook zijn bij de sportvereniging of de culturele instelling);
- de ontwikkeling van meer brede scholen met een sport- en cultuuraanbod, om te beginnen in de
40 krachtwijken2
- versterking van ongeveer 10% van de sportverenigingen, zodat deze naast het bedienen van hun
leden, ook iets kunnen betekenen voor het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of
specifieke (inactieve of kwetsbare) doelgroepen.
De combinatiefuncties worden gefinancierd door het ministerie van VWS en OCW en de deelnemende
gemeenten. De rijksoverheid financiert het eerste jaar van deelname van een gemeente volledig.
2

De 40 krachtwijken zijn de door minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie geselecteerde wijken waar de komende
jaren in samenwerking met de steden en wijken op basis van een charter wordt gewerkt aan het verbeteren van de
leefbaarheid. Hiertoe worden buurtactieplannen opgesteld rond de centrale thema’s: wonen, werken, leren, integratie en
veiligheid.
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Als landelijke koepelorganisatie van de georganiseerde sport in Nederland richt NOC*NSF haar pijlen
op:
A
een sterker marktaandeel voor de sport,
B
Nederland bij de Top van de wereld, en
C
een intensievere samenwerking om de georganiseerde sport te versterken.
Hiertoe wordt ondermeer ingezet op een sportaanbod dat beter aansluit op de vraag uit de markt, een
professioneel betaald kader, intensievere samenwerking met gemeenten, gezondheidsinstellingen en
bedrijfsleven en in het bijzonder onderwijs. Om zich als welvarend land te kunnen handhaven in de
top 10 van de wereld richt de sportkoepel zich ondermeer op innovaties en de realisatie van specifieke
topsport trainingsaccommodaties. Qua samenwerking is de sportkoepel tevens “intern” gericht naar
haar leden. Door middel van samenwerkingsverbanden op inhoudelijk en ondersteunend vlak en in
sommige gevallen ook het daadwerkelijk samengaan van sportbonden, wordt een krachtigere
organisatiestructuur nagestreefd.
3.3.2

Provinciaal beleid
Het sportbeleid van de provincie Zuid Holland
zoals verwoord in de nota “Sport Scoort” is
gericht op het leveren van een bijdrage aan
het versterken van de provinciale
sportinfrastructuur en er voor te zorgen dat
vooral jongeren en ouderen meer gaan
bewegen en sporten. Het provinciale sportbeleid wordt uitgewerkt langs de navolgende 4 hoofdlijnen:
- verbeteren van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport,
- sport, bewegen en gezondheid,
- sport en ruimte, en
- versterken van de sportinfrastructuur.
De provinciale Sportraad beoogt een belangrijke ondersteunende rol te spelen bij de uitvoering van
het sportbeleid.
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Hoofdstuk IV
4.1

Bouwstenen voor sportbeleid

Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de bestaande sportsector van Hellevoetsluis in beeld gebracht en zijn
relevante trens en ontwikkelingen gepresenteerd. Op basis van deze inventariserende werkzaamheden
is vervolgens een analyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn vertaald in “bouwstenen”
voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Hellevoetsluis en worden navolgend gepresenteerd.

4.2

Sportvoorzieningen – bouwstenen voor beleid
- Binnensportaccommodaties
Er is in de afgelopen jaren veel gemeentelijke aandacht uitgegaan naar de omvang en kwaliteit van de
binnensportaccommodaties. De realisatie van het Visiedocument Binnensportaccommodaties heeft
geleid tot aangescherpt inzicht in de behoefte aan binnensportcapaciteit en heeft uitgewezen dat
uitbreiding van de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs noodzakelijk is. Deze uitbreidingsbehoefte
betreft zowel het primair- als het voortgezet onderwijs. De voorgenomen realisatie van het
multifunctioneel centrum aan De Fazantenlaan, de nieuwbouw van het gymnastieklokaal ten behoeve
van basisschool De Kring en het nieuw te bouwen gymnastieklokaal in het kader van brede school De
Wateringhe, leiden tot een adequate oplossing van de gesignaleerde extra behoefte. De
binnensportcapaciteit voor sportverenigingen is zowel voor dit moment als voor de langere termijn
voldoende.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Na uitvoering van voornoemde uitbreidingsplannen is het aanbod aan binnensportaccommodaties
binnen de gemeente Hellevoetsluis in kwantitatieve zin op het gewenste c.q. noodzakelijke niveau.
Voor het nieuwe sportbeleid is het van belang vervolgens zorg te dragen voor adequate
instandhouding van de binnensportaccommodatie waarbij de veranderende vraag een centrale rol
dient te spelen. Het kunnen combineren van sport-, beweeg-, welzijns- en mogelijk sociaal-culturele
activiteiten in één accommodatie is niet alleen wenselijk vanuit het versterken de bezetting van
accommodaties, maar ook om het maatschappelijk rendement van samenwerkingsmogelijkheden te
optimaliseren. De multifunctionele accommodatie aan de Fazantenlaan kan in dit kader als “pilot”
worden gezien, maar ook een voorbeeldfunctie vervullen. Vanuit de verschillende sportactoren in
Hellevoetsluis is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en
voor verruiming van de mogelijkheid tot sportactiviteiten, na en tussen schooltijd. Het verzilveren van
deze behoefte dient meegenomen te worden in het gemeentelijk beleid ten aanzien van
binnensportaccommodaties.
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Buitensportaccommodaties (incl. watersport)
De buitensportaccommodaties zijn evenwichtig verspreid over de gemeente. De afgelopen jaren is
door de gemeente fors geïnvesteerd in de renovatie van was- en kleedgelegenheden, de renovatie
van natuurgrasvelden en de aanleg van kunstgrasvelden. De gemeente Hellevoetsluis heeft op basis
van individuele overeenkomsten het beheer en het onderhoud van de buitensportaccommodaties
overgedragen aan de gebruikmakende verenigingen. Hiertoe ontvangt het merendeel van de
buitensportverenigingen een gemeentelijke financiële bijdrage. Uit de interactieve conferentie met
Hellevoetse sportactoren is naar voren gekomen dat er in algemene zin tevredenheid bestaat over de
huidige taak- en verantwoordelijkheidverdeling tussen de gemeente en de buitensportverenigingen.
Wel heeft men aangegeven dat het vinden van vrijwilligers voor de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden niet eenvoudig is en ondersteuning op dit punt wenselijk is. Ook de
buitensportverenigingen vinden het verruimen van sportmogelijkheden na en tussen schooltijden van
belang en hebben te kennen gegeven in principe bereid te zijn hun accommodatie overdag voor dit
doel toegankelijk te maken.
Parallel aan deze nota is er een visie ‘Buitensportaccommodaties’ opgesteld. Uit deze visie is naar
voren gekomen of de buitensportaccommodaties voldoen aan de huidige en wat de toekomstige
behoeften zijn. De conclusies zijn verwerkt in deze nota.
De watersport maakt onderdeel uit van het toeristisch recreatief beleid. Uit de kadernotitie blijkt onder
meer dat Hellevoetsluis de ambitie heeft om uit te groeien tot een belangrijk watersportcentrum.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Multifunctioneel- dan wel medegebruik van buitensportaccommodaties vormt een kans voor het
nieuwe sportbeleid van de gemeente Hellevoetsluis en dient hierin te worden meegenomen. Wel dient
daarbij tevens aandacht uit te gaan naar de ondersteuningsbehoefte die door buitensportverenigingen
naar voren is gebracht en betrekking heeft op vrijwilligersbeleid, onderlinge samenwerking en het
bevorderen van de oprichting/instandhouding van kleine c.q. nieuwe sportverenigingen om de
diversiteit in het sportaanbod te bevorderen. Deze kans en aandachtspunten dienen onverkort deel uit
te maken van deze sportnota. Voortdurende aandacht voor de kwalitatieve instandhouding van
betreffende accommodaties is een voorwaarde om het te intensiveren sport- en beweeggedrag van de
inwoners blijvend te kunnen faciliteren.
De watersport is niet alleen een ‘unique sellingpoint’ van Hellevoetsluis, maar ook van (de poort van)
Zeeland, hetgeen regionale kansen geeft.
Binnen het sportbeleid worden de watersportverenigingen ondersteund middels het subsidiebeleid
(activiteiten en accommodaties) en de combinatiefunctionarissen. In het toeristisch recreatieve beleid
wordt verder uitwerking gegeven aan watersportaccommodaties.
- Zwembad De Eendraght
Met zwembad De Eendragt heeft de gemeente Hellevoetsluis de beschikking over een functioneel
zwembad met weliswaar beperkte sportieve- maar goede recreatieve mogelijkheden. Hoewel ook de
bezoekaantallen van De Eendragt overeenkomstig de landelijke trend teruglopen, kan op basis van
landelijke ervaringsgegevens worden gesteld dat het huidige bezoekaantal een goede prestatie is. Op
termijn3 dient evenwel te worden gekomen tot visievorming om een goed maatschappelijk en
functioneel gebruik voor de toekomst te kunnen waarborgen.

3

Zwembad de Eendraght is in 2016 afgeschreven.
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Bouwsteen voor het sportbeleid
Zwemmen is bij uitstek een mogelijkheid tot sporten en bewegen waarvoor – in relatieve zin – een
geringe fysieke inspanning benodigd is. Hierdoor is zwemmen mogelijk voor een brede doelgroep uit
de samenleving, van jong tot oud en van mensen in zeer goede conditie tot mensen met een
beperking. Gezien het maatschappelijk breed onderschreven streven alle inwoners tot een meer
gezonde, actieve en sportieve levensstijl te stimuleren zal zwembad De Eendraght blijvend een
belangrijke functie kunnen vervullen binnen de sportsector van Hellevoetsluis. Dit uitgangspunt dient
zijn vertaalslag te krijgen in het nieuwe sportbeleid.
- Commercieel sportaanbod
Het commerciële sportaanbod is in Hellevoetsluis niet alleen
goed vertegenwoordigd maar komt tevens tegemoet aan
een sterke behoefte aan de mogelijkheid tot individuele
sportbeoefening. Dit wordt geïllustreerd vanuit het feit dat
circa 50% van de sportdeelname in Hellevoetsluis binnen
deze accommodaties plaatsvindt. In algemene zin op
landelijk niveau zijn er nog altijd beduidend meer
sportverenigingen (circa 28.000 met 4,6 miljoen leden) dan
fitnesscentra (1.750 met circa 2 miljoen leden) maar neemt
het marktaandeel van de georganiseerde sport af.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Een groot deel van de inwoners van Hellevoetsluis blijkt behoefte te hebben aan mogelijkheden tot
individuele sportbeoefening. De brede gemeentelijke aanpak voor wat betreft de uitvoering van
sportbeleid heeft zich in de afgelopen jaren ook vertaald in verschillende vormen van samenwerking
met de commerciële sportaanbieders die hebben bijgedragen aan sportstimuleringsprojecten. Deze
samenwerking is niet alleen al succesvol gebleken maar kan in de toekomst verder worden versterkt
en uitgebreid.
- Sporten en sportverenigingen in Hellevoetsluis
Ook de georganiseerde sport is goed vertegenwoordigd in Hellevoetsluis. De sportverenigingen
vormen – net als de commerciële sportaanbieders – een belangrijke partner voor de gemeente om
mogelijkheden en structuur te bieden aan de inwoners waar het sporten en bewegen betreft.
Hellevoetse sportverenigingen ervaren – evenals dit landelijk het geval is – druk op het aantrekken en
behouden van jeugdleden, het beschikken over voldoende kader en vrijwilligers. Structurele
gemeentelijke ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor deze problematiek is wenselijk.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Sportverenigingen vormen meer en meer een partner voor de gemeente waar het sport als doel
betreft en tevens waar het gaat om de instrumentele waarde van sport. Steeds meer gemeenten
schakelen sportverenigingen in bij sportstimuleringsprojecten, zowel gericht op het onderwijs als op
wijken. De wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
vormen daar mede aanleiding toe. Naast de zorgcomponent, omvat deze wet ook als doelstelling het
bevorderen van maatschappelijke participatie onder alle doelgroepen binnen de samenleving. Het
gemeentelijke Wmo-beleidsplan 2008 – 2012 gaat juist daar nadrukkelijk op in. Sport =
maatschappelijke participatie. De sociale structuur die van oudsher binnen de georganiseerde
sport bestaat, biedt goede mogelijkheden om vanuit de verenigingscultuur ook sportmogelijkheden te
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bieden aan mensen met een beperking waarvan in het nieuwe sportbeleid gebruik kan worden
gemaakt.

4.3

Activiteiten – bouwstenen voor beleid
- Breedtesportimpuls (BSI)
Met de breedtesportimpuls Hellevoetsluis is een groot aantal projecten gerealiseerd.
Op basis van een breed pallet aan activiteiten is een relatief grote groep van voornamelijk kinderen,
jongeren en ouderen (55+) bereikt. De BSI heeft bijgedragen aan een duurzame versterking van het
sportieve verenigingsleven en een optimalisering van de samenwerking tussen de verschillende
actoren4. De Breedtesportimpuls heeft een succesvol effect op de sportdeelname in de gemeente
maar kent een tijdelijk karakter (eind 2008 loopt het project af).

Bouwsteen voor het sportbeleid
De invloed van de breedtesportimpuls op het sportdeelnamecijfer in de gemeente wordt door alle
Hellevoetse sportactoren toegejuicht. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit de sportverenigingen is
men echter van mening dat de breedtesportimpuls op een aantal punten voor verbetering vatbaar is.
Het aantal sportverenigingen dat heeft geparticipeerd binnen activiteiten is gering omdat het vinden
van kader bij de uitvoering van activiteiten overdag een hoge drempel vormt. Dit laat overigens
onverlet dat men van mening is dat de georganiseerde activiteiten zo belangrijk zijn, dat deze van een
projectmatig karakter omgezet zouden dienen te worden in een structureel karakter. Ondersteuning
bij de organisatie van de betrokkenheid van sportverenigingen is dan echter een belangrijk
aandachtspunt. Voorgesteld wordt dat de subsidie voor het opleiden van kader vanuit de
Breedtesportimpuls opgenomen wordt in het reguliere subsidieprogramma.
- Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls
Zeer recent is de gemeente gestart met de Buurt-Onderwijs-Sport Impuls in de wijken Kooistee en
Hellevoetsluis West. Daarbij richt de impuls zich met name op het bevorderen van de welzijnssituatie
in betreffende wijken en het bevorderen van wenselijk gedrag onder kinderen en jongeren.

Bouwsteen voor het sportbeleid
De Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls richt zich in optima forma op het verbinden van de beleidsvelden
sport, onderwijs en (wijk-)welzijn. Uit landelijke ervaringen is inmiddels gebleken dat vanuit de BOSprojecten ook positieve effecten uitgaan naar het bevorderen van maatschappelijke participatie, wat
weer een belangrijke bijdrage levert aan het gemeentelijke Wmo-beleid. Voor het nieuwe sportbeleid
is het van belang de effecten van de BOS-impuls in Kooistee en Hellevoetsluis goed te volgen en te
monitoren, om vervolgens te kunnen bezien of en zo ja, in hoeverre en op welke wijze de BuurtOnderwijs-Sport-Impuls ook voor andere wijken in de gemeente kan c.q. dient te worden ingevoerd.
Mogelijkerwijs kan hierbij gebruik worden gemaakt van de nieuwe rijksregeling voor
combinatiefunctionarissen.

4

Bron: jaarlijkse voortgangsrapportages breedtesport Hellevoetsluis.
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4.4

Subsidies – bouwstenen voor beleid
Van de acht gemeentelijke subsidieregelingen vormen enkele daarvan tijdelijke regelingen die in het
kader van de breedtesportimpuls tot stand zijn gekomen. De kern van de lokale sportsubsidie wordt
gevormd door de jeugdsportsubsidie, de sportinvesteringssubsidie, de ondersteuning van onvoorziene
activiteiten en de onderhoudssubsidie. Tijdens de interactieve conferentie is door de Hellevoetse
sportactoren aangegeven dat er in algemene zin tevredenheid bestaat over het huidige
subsidiestelsel. Een groot belang wordt gehecht aan de jeugdsportsubsidie.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Ondanks de tevredenheid die er over het huidige subsidiebeleid bestaat, is er door sportactoren
gepleit voor het vereenvoudigen van de subsidie(aanvraag)systematiek. Voorts is door hen
aangegeven dat de effectiviteit van het sport- en cultuurfonds verbeterd zou kunnen worden door de
drempel om gebruik te maken van deze regeling te verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan een
proactieve benadering van potentiële gebruikers door personen uit de eigen vertrouwde
sportomgeving. Het huidige ‘aankloppen voor hulp’ kan worden ervaren als een drempel om gebruik
te maken van de regeling. Bovendien is voorgesteld te komen tot het samenvoegen van de
sportinvesteringsregeling en de regeling milieu en veiligheid te komen. Voornoemde aandachtspunten
worden meegenomen in het nieuwe sportbeleid.

4.5

Tarieven – bouwstenen voor beleid
De tariefstructuur van de gemeente Hellevoetsluis kenmerkt zich door het onderscheid dat wordt
gemaakt tussen verenigings- en commerciële tarieven. Voor wat betreft de verenigingstarieven kan
worden vastgesteld dat er sprake is van een maatschappelijk aanvaardbare tariefstructuur.

Bouwsteen voor het sportbeleid
Ondanks de tevredenheid die er over het huidige subsidiebeleid bestaat, is er door sportactoren
gepleit voor het vereenvoudigen van de subsidie(aanvraag)systematiek. Voorts is door hen
aangegeven dat de effectiviteit van het sport- en cultuurfonds verbeterd zou kunnen worden door de
drempel om gebruik te maken van deze regeling te verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan een
proactieve benadering van potentiële gebruikers vanuit de eigen vertrouwde sportomgeving. Het
huidige ‘aankloppen voor hulp’ kan worden ervaren als een drempel om gebruik te maken van de
regeling. Bovendien is voorgesteld te komen tot het samenvoegen van de sportinvesteringsregeling en
de regeling milieu en veiligheid te komen. Voornoemde aandachtspunten worden meegenomen in het
nieuwe sportbeleid.

4.6

Trends en ontwikkelingen – bouwstenen voor beleid
Uit de in hoofdstuk 2 beschreven trends en ontwikkelingen is duidelijk
gebleken dat het overheidsbeleid op het gebied van sport – in
vergelijking met een decennium geleden – aan verandering
onderhevig is. Hoewel het belang van een adequate
sportinfrastructuur (accommodaties) nog steeds wordt
onderschreven, is er een duidelijke beleidsmatige trend tot
instrumentele inzet en benutting van het beleidsveld sport zichtbaar.
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Dit wordt onder andere ingegeven door:
• toenemende bewegingsarmoede onder de brede bevolking;
• toenemende situaties van (ernstig) overgewicht onder de brede bevolking (óók bij jonge
kinderen) en daarmee te ontstane “bedreiging” van de volksgezondheid;
• de laagdrempelige toegankelijkheid van sport- en bewegingsactiviteiten waardoor sociale
samenhang en maatschappelijke participatie (Wmo) wordt bevorderd;
• de cultuur rondom sport, waarbinnen iedereen gelijk is, ongeacht culturele, economische of
maatschappelijke verschillen;
• de mogelijkheden die sport biedt voor zelfontwikkeling, zelfontplooiing en het stimuleren van
maatschappelijk gewenste normen en waarden als fair play en teamspirit;
• de functie die sport kan vervullen voor het verbinden van beleidsvelden als zorg, welzijn,
onderwijs en cultuur en de effectvergroting die daardoor kan ontstaan op
beleidsdoelstellingen gericht op doelgroepen als kinderen, jongeren, mensen met een
beperking, ouderen maar natuurlijk ook de brede bevolking.
De hierboven genoemde argumenten rechtvaardigen een gemeentelijk sportbeleid dat is gericht op
het stimuleren van deelname aan sport en frequent bewegen.

Bouwsteen voor het sportbeleid
In de startnotitie Sportnota Hellevoetsluis (januari 2008) is in de gepresenteerde basisvisie op
sportbeleid al geanticipeerd op de gesignaleerde trends en ontwikkelingen. Expliciet wordt daarin
uitgesproken dat binnen het nieuwe sportbeleid onderscheid wordt gemaakt tussen sport als doel en
sport als middel. Bij sport als doel richt het gemeentelijk beleid zich op het bieden van mogelijkheden
tot een zinvolle vrijetijdsbesteding, voorbereiding op of uitvoering van topsport. Bij sport als middel
worden beleidsinstrumenten (voorzieningen, tarieven/subsidies, activiteiten) expliciet ingezet om
doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken, zoals sociale cohesie in buurten en wijken of
een gezonde populatie. De instrumentele waarde van sport leidt tot een verhoogd maatschappelijk
rendement op verschillende aandachtsgebieden zoals onderwijs, ouderen, jongeren, vrijwilligerswerk,
welzijn, gezondheidszorg, wijkbeheer en ook ruimtelijke ordening.
Door te kiezen voor een accent op de inzet van sport als middel sluit de gemeente Hellevoetsluis niet
alleen aan bij de doelstellingen uit de kabinetsnota “Tijd voor Sport”, maar ontstaan ook nieuwe
kansen voor het benutten van extra geldstromen vanuit de rijksoverheid. De in hoofdstuk 2
beschreven combinatiefuncties vormen hier een goed voorbeeld van overigens ook uitstekend
aansluiten bij de gebleken behoefte in Hellevoetsluis. Zowel actoren uit het sport-, onderwijs- als
welzijnsveld pleiten voor het beter benutten, versterken en structureel maken van activiteiten die in
het kader van de breedtesportimpuls binnen Hellevoetsluis gestalte hebben gekregen. Ondersteuning
daarbij is – met name voor de verenigingen maar ook waar het gaat om de ambitie om te kunnen
beschikken over vakleerkrachten lichamelijke oefening – onontbeerlijk.
Benutting van de instrumentele waarde van sport stelt ook eisen aan de sportaccommodaties.
Multifunctionaliteit en medegebruik zijn daarbij sleutelbegrippen. Een aanzet is daartoe in
Hellevoetsluis al gegeven met de voorgenomen realisatie van de multifunctionele accommodatie
Fazantenlaan en de realisatie van brede scholen. Ook voor de toekomst dient de aandacht voor
multifunctionaliteit en medegebruik ingebed te worden in het sportbeleid. Samenwerking op het
gebied van sport – of met sport als verbindende factor – krijgt in Hellevoetsluis al breed gestalte.
Deze potentie kan verder worden uitgewerkt en benut. Blijvend aandachtspunt daarbij is een tarievenen subsidiestructuur die het streven om de inwoners van Hellevoetsluis adequaat te laten sporten en
bewegen dient te ondersteunen door het betaalbaar houden van deelname aan activiteiten.
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Hoofdstuk V
5.1

Sportbeleid: visie, missie en doelen

Inleiding
Op basis van de gegevens uit de inventarisatie, de uitkomsten van de interactieve conferentie5 en
overeenkomstig de bouwstenen voor het sportbeleid wordt in dit hoofdstuk de strategische sportvisie
nader uitgewerkt. Hiertoe wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de visie, de missie en
doelstellingen van het sportbeleid van Hellevoetsluis voor de periode 2009-2013.

5.2

Visie
Met het sportbeleid wil de gemeente Hellevoetsluis sport als doel handhaven. Sport levert voor veel
mensen plezier, ontspanning en voldoening op en is een gerechtvaardigd doel op zich. Om die reden
zal de gemeente Hellevoetsluis voorwaarden blijven scheppen om te kunnen sporten. Hierbij kan
ondermeer gedacht worden aan het zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goede
sportaccommodaties en het (financieel) ondersteunen van (kleine)sportverenigingen. De
sportverenigingen vervullen een spilfunctie, waarbij een grote diversiteit aan verenigingen een
verrijking vormt voor het lokale sportaanbod.
Tegelijkertijd wenst de gemeente Hellevoetsluis zich met het sportbeleid nadrukkelijker en op meer
structurele basis te richten op de instrumentale waarde van sport. Sport is van grote waarde voor de
gezondheid van mensen, het kan overgewicht helpen voorkomen en de fysieke gesteldheid van
ouderen doen verbeteren. Sporten en bewegen kunnen bijdragen aan de motorische en algehele
ontwikkeling van kinderen, aan de sociale cohesie in wijken en buurten en maatschappelijke
participatie van verschillende achterstandsgroepen stimuleren. Sport vormt in de visie van
Hellevoetsluis niet langer een op zichzelf staand beleidsterrein maar is verweven met Wmo-beleid,
lokaal gezondheidsbeleid, jongeren- en ouderenbeleid, wijkontwikkeling en onderwijs.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Hellevoetsluis met ondermeer de Buurt-Onderwijs-Sport
Impuls en de Breedtesportimpuls al geïnvesteerd in de instrumentale waarde van sport. Er zijn diverse
activiteiten uitgevoerd waarbij sport als middel is ingezet voor de realisatie van doelstellingen op een
breder maatschappelijk vlak. De aankomende beleidsperiode zullen dergelijke activiteiten worden
geïntensiveerd waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om in samenwerking met partners in het
veld (zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en onderwijsinstellingen) tot een
structurele inbedding te komen. De gemeente zal de procedure voor het aanstellen van
combinatiefunctionarissen aangaan of strategische allianties tussen bijvoorbeeld sportverenigingen en
onderwijsinstellingen stimuleren.

5

Het volledige verslag van de interactieve conferentie is opgenomen in de bijlage.
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5.3

Missie
De gemeente Hellevoetsluis wenst met haar sportbeleid sporten, bewegen en maatschappelijke
participatie te stimuleren en daarmee aan te sluiten bij zowel de doelen uit de kabinetsnota ‘Tijd voor
Sport’, als de doelstellingen van het WMO-beleidsplan en het lokaal gezondheidsbeleid. De missie die
daaruit voortvloeit luidt als volgt:

De gemeente Hellevoetsluis richt zich -in samenwerking met partners- op het stimuleren
van het sporten en bewegen als leuke en gezonde manier om het welzijn van alle inwoners
te bevorderen. Hiertoe worden voorwaarden geschept (accommodaties, subsidies en
tarieven) en laagdrempelige activiteiten aangeboden.
Deze missie is erop gericht om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Sporten en
bewegen zijn in dat verband aanvullend op elkaar aangezien ze van vergelijkbare instrumentele
waarde zijn. Er dient in voldoende mate gesport of bewogen te worden en inactiviteit dient te worden
tegengegaan. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de mogelijkheden om te kunnen sporten op en
rond de scholen en naar een aantrekkelijk sportaanbod bij de sportverenigingen.

5.4

Doelen
De missie om meer inwoners van Hellevoetsluis in voldoende mate te laten sporten, bewegen en
meedoen wordt vertaald naar de volgende concrete doelstellingen:
1. 65% van de ouderen en volwassen in Hellevoetsluis voldoet aan de Nederlandse Norm
voor Gezond Bewegen (NGGB);
De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) vormt een goede en algemeen geaccepteerde
norm om het sport- en beweeggedrag in beeld te brengen. Voor ouderen en volwassenen gaat de
norm uit van een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur
op alle dagen van de week. Momenteel voldoet 56% van de ouderen (>65 jaar)6 en 58% van de
volwassenen (19 - 65 jaar)7 aan betreffende norm. Met gerichte activiteiten (zoals ook al uitgevoerd in
kader van de breedtesportimpuls), goede sportvoorzieningen en een goed sportaanbod kan het sporten beweeggedrag worden gestimuleerd. Om te komen tot een gerichte effectmeting wordt het sporten beweeggedrag effectief gemonitord.

6
7

Bron: Monitor Ouderen 2007 GGD Zuid-Hollandse Eilanden.
Bron: Monitor Volwassenen 2007 GGD Zuid-Hollandse Eilanden.
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2. 90% van de jeugd in Hellevoetsluis sport en beweegt dagelijks tenminste een uur op
en rond school;
In aansluiting op de landelijke Alliantie School en Sport richt de gemeente Hellevoetsluis zich op een
intensivering van de sport-, spel en beweegmogelijkheden op en rond de scholen. In samenwerking
met onderwijsinstellingen, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders wordt gestreefd naar
dagelijks sporten en bewegen bij tenminste 90% van de schoolgaande jeugd. Hiertoe kan concreet
worden gedacht aan het aangaan van strategische allianties en de inzet van
combinatiefunctionarissen. Van de jongeren in Hellevoetsluis (13 - 18 jaar) sport 87% tenminste één
keer per week8. Middels monitoring zal de duur en de frequentie van het sporten en bewegen
gemeten worden.
3. Sport wordt ingezet als verbindingsofficier tussen verschillende beleidsterreinen en
actoren;
Om daadwerkelijk van maatschappelijke betekenis te kunnen zijn is sport niet een op zichzelf staand
beleidsterrein maar een verbindend element naar ondermeer preventieve gezondheidszorg,
wijkontwikkeling, onderwijs, jeugd- en ouderenbeleid en Wmo. Meer en andersoortige organisaties
worden structureel en actief bij de sport betrokken, waaronder welzijns-, zorg- en
ouderenorganisaties. Ook de relaties met de reeds bij sport betrokken organisaties, zoals de
sportverenigingen, de commerciële sportaanbieders en de onderwijsinstellingen worden
geïntensiveerd.
4. Hellevoetsluis beschikt over voldoende en kwalitatief goede sport- en actieve
recreatiemogelijkheden waarmee wordt aangesloten bij de actuele en toekomstige
behoefte;
Sportaccommodaties vormen voorwaardelijke voorzieningen om te komen tot sport. Enerzijds kan
hierbij gedacht te worden aan de traditionele binnen- en buitensportaccommodaties en
zwemvoorzieningen. Niet alleen dienen er voldoende en kwalitatief goede accommodaties te zijn, de
voorzieningen dienen tevens aan te sluiten bij de veranderingen in het sport- en beweeggedrag.
Anderzijds zal er structurele aandacht bestaan voor een sportieve inrichting van de openbare ruimte,
die uitnodigt voor sportieve recreatie. Hierbij kan gedacht worden aan fiets- en wandelpad en sporten speelterreinen.
5. Een toegankelijk en transparant subsidie- en tarievenstelsel dat aansluit bij de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen;
Hellevoetsluis beschikt over een gedifferentieerd subsidie- en tarievenstelsel dat volgens de reacties
van de verenigingen, ondanks een algemene tevredenheid, niet altijd even toegankelijk en duidelijk is.
Enkele subsidievormen (de activiteitensubsidies) vormen bovendien onderdeel van tijdelijke projecten
of regelingen die geen relatie kennen met de actuele beleidsdoelstellingen. Het subsidie- en
tarievenstelsel vormt een probaat middel om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De
toegankelijkheid van de hiertoe beschikbare subsidiemiddelen zal worden verbeterd.

8

Bron: Monitor Jeugd 2005 GGD Zuid-Hollandse Eilanden.
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6. Een rijk en gevarieerd sportaanbod;
Om meer inwoners te laten sporten, bewegen en meedoen dient Hellevoetsluis te beschikken over
een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod. Hiertoe wordt de verenigingsondersteuning gecontinueerd en
gaat aandacht uit naar ondermeer de vrijwilligersproblematiek en de onderlinge samenwerking (o.a.
voorzittersoverleg sport). In breder verband wordt de focus gelegd op de (on)mogelijkheden van
sportverenigingen om een bijdrage te leveren aan sport- en beweegactiviteiten voor ondermeer
schoolgaande jeugd, ouderen, mensen met een beperking en overige specifieke doelgroepen en de
specifieke problemen van kleine en nieuwe sportverenigingen. Laatstgenoemde verenigingen kunnen
bijdragen aan een rijk gevarieerd sportaanbod. Mede gezien de behoefte aan individuele
sportbeoefening en de succesvolle samenwerking bij verschillende doelgroepprojecten, zal ook de
samenwerking met de commerciële sportaanbieders worden verstrekt en uitgebreid.

5.5

Uitwerking naar beleid
In de volgende paragrafen wordt op basis van de sportvisie uitwerking gegeven aan het sportbeleid
Hellevoetsluis voor de periode 2009-2013. Het sportbeleid is gebaseerd op de volgende pijlers:
1. sportvoorzieningen;
2. tarieven en subsidies;
3. activiteiten.
Binnen elk van deze pijlers worden nadere aandachtsgebieden beschreven en de concrete activiteiten
geformuleerd.

5.6

Sportvoorzieningen
Naast de ‘traditionele’ sportaccommodaties (binnensport, buitensport en zwembaden) en de openbare
ruimte dient er bij sportvoorzieningen tevens aandacht te bestaan voor de sportmogelijkheden zoals
die worden aangeboden door de sportverenigingen en commerciële sportaanbieders. Vanuit het besef
dat sport als doel op zich waardevol blijft, dient te worden gezorgd voor goede accommodaties en
voorzieningen. Hiertoe zal de gemeente blijven investeren in de realisatie van nieuwe en onderhoud
van bestaande binnen- en buitensportaccommodaties. Om op een evenwichtige en objectieve wijze
accommodatieverzoeken van sportverenigingen te kunnen beoordelen, wordt hiertoe een
toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader zal gebaseerd zijn op objectieve normen (o.a. NOC*NSF
en VNG) en in samenspraak met het voorzittersoverleg sport nader worden uitgewerkt.
1. Actualisatie toetsingskader

Een toetsingskader actualiseren ter beoordeling van sportaccommodatieverzoeken op basis van
gangbare objectieve accommodatienormen in samenspraak met het voorzittersoverleg sport.
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Vanuit het besef dat sportverenigingen en commerciële sportaanbieders een belangrijke partner
vormen voor de gemeente ter verruiming van de instrumentele waarde van sport dient er tevens te
worden geïnvesteerd in het sport- en beweegaanbod van de sportverenigingen en commerciële
sportaanbieders.
5.6.1

Binnensportaccommodaties
De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in de binnensportaccommodaties. De voorgenomen
realisatie van de multifunctionele accommodatie aan de Fazantenlaan, de nieuwbouw
gymnastieklokaal ten behoeve van basisschool de Kring en het nieuw te bouwen gymnastieklokaal in
het kader van brede school De Wateringhe, vormen hier het meest tastbare resultaat van. Door de
realisatie van die accommodaties wordt op adequate wijze tegemoet gekomen aan de actuele en
toekomstige behoefte vanuit zowel het bewegingsonderwijs als de sportverenigingen. Dit laat onverlet
dat er aandacht blijft bestaan voor adequaat, planmatig en preventief onderhoud door de gemeente
om de kwaliteit van de accommodaties te kunnen garanderen.
2. Continuering huidig onderhoudsniveau

Sportaccommodaties worden planmatig en preventief onderhouden door de gemeente om een
adequaat kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen.
Tevens dient er aandacht te bestaan voor mogelijke veranderingen ten aanzien van het
(maatschappelijke) gebruik van de binnensportaccommodaties. De gemeentelijke
binnensportaccommodaties worden beheerd en geëxploiteerd door Sportfondsen Hellevoetsluis BV. Zij
vormt de primair verantwoordelijke partij voor goed beheer en onderhoud van de accommodaties en
vormt tevens de aangewezen partij om veranderingen in het sport- en beweeggedrag en daarmee
veranderende behoefte aan binnensportaccommodaties in een vroeg stadium te signaleren en met de
gemeente bespreekbaar te maken. Om op adequate wijze in te kunnen spelen op veranderingen zet
de gemeente in op borging van de goede relatie tussen de exploitant, de sportverenigingen en
onderwijsinstellingen en biedt een platform voor regulier overleg. Tevens zal er aandacht besteed
worden aan de mogelijke accommodatieknelpunten bij denksportverenigingen.
3. Regulier accommodatieoverleg

Sportverenigingen en accommodatiebeheerder(s) komen regelmatig bij elkaar om actuele
aandachtspunten en knelpunten ten aanzien van beheer en exploitatie van sportaccommodaties met
elkaar te bespreken en op te lossen.
5.6.2

Buitensportaccommodaties
Ook ten aanzien van de buitensportaccommodaties hebben zich de afgelopen periode diverse
ontwikkelingen voorgedaan. Zo is er fors geïnvesteerd in de aanleg van natuur- en kunstgrasvelden
en de renovatie van was- en kleedlokalen. Ten aanzien van de buitensportvoorzieningen wordt
gestreefd naar een kwalitatief en kwantitatief goed sportaanbod. Dit dient geborgd te worden door
een solide onderhoudsconstructie gericht op continuïteit. Uit de toekomstvisie buitensport volgt dat
het accommodatieaanbod voor buitensportvoorzieningen in de gemeente Hellevoetsluis in algemene
zin ook voor de toekomst toereikend is. De groei van het aantal deelnemers aan buitensporten naar
2020 zal weinig verandering vergen aan de bestaande capaciteit. Op basis van objectieve capaciteitsen bespelingsnormen zijn er echter ook enkele discrepanties aangetroffen tussen de toekomstige
behoefte en het huidige aanbod aan buitensportvoorzieningen.
In de beleidsvisie buitensportaccommodaties worden de volgende conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan:
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handhaving huidige situatie met betrekking tot de velden bij VV Hellevoetsluis en FC Vlotbrug;
verplaatsing VV Nieuwenhoorn naar de rand van Nieuwenhoorn brengt meerdere voordelen met
zich mee en biedt groeimogelijkheden voor de toekomst. De spreiding en bereikbaarheid van de
voetbalvereniging wordt daardoor verbeterd. Rekening houdend met een toenemend ledenaantal
tot maximaal 1100, wordt door ISA-Sport geadviseerd om vijf velden aan te leggen, waarvan 1
kunstgrasveld, 2 WETRA kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden;
de hockeyvereniging kan nog tot aan 2020 groeien zonder capaciteitsproblemen te krijgen. Er
dient echter rekening te worden gehouden met capaciteitsuitbreiding als de ledengroei doorzet na
2020.;
het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus aan de fazantenlaan, biedt voor
zowel onderwijs als sportverenigingen vele voordelen.
de accommodaties voor korfbal en tennis kunnen gehandhaafd blijven; uitbreiding of nieuwbouw
is op korte termijn in ieder geval niet noodzakelijk;
ondanks dat een aantal buitensportaccommodaties is geprivatiseerd, blijft er voor de gemeente
Hellevoetsluis ten aanzien van de geprivatiseerde accommodaties een risico aanwezig. Bij
onvoldoende financiële middelen (voor bijvoorbeeld onderhoud, uitbreiding et cetera) zullen de
verenigingen zich alsnog tot de gemeente wenden voor ondersteuning waardoor het risico bestaat
dat de gemeente in een spagaat terecht komt tussen de voordelen van privatisering enerzijds en
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het sportbeleid anderzijds.
4. Speerpunten buitensportaccommodaties
- Met de vv Nieuwenhoorn is overleg om op termijn (circa 5 jaar) een nieuwe voetbalaccommodatie
-

5.6.3

te realiseren aan de rand van Nieuwenhoorn
Het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus aan de Fazantenlaan.
De nut en noodzaak onderzoeken van het aanleggen van een atletiekbaan op de sportcampus aan
de Fazantenlaan.

Zwembaden
Met zwembad de Eendraght beschikt de gemeente Hellevoetsluis over een functioneel zwembad met
goede recreatieve en beperkte sportieve voorzieningen. Gelet op het belang van zwemmen,
zwemrecreatie, zweminstructie en zwemsport als wezenlijk onderdeel van een breder sport- en
beweegaanbod en de bouwkundige en economische levensduur van de huidige zwemaccommodatie
(2016), zal de gemeente Hellevoetsluis zich tijdig gaan beramen op de toekomst van het zwembad.
Hiertoe zal zij in 2011 een toekomstvisie zwembad opstellen.
5. Opstellen toekomstvisie zwembad

Gezien het belang van continuïteit van een goede functionele zwemvoorziening en de bouwkundige en
economische levensduur van de huidige zwemaccommodatie (2016) zal de gemeente Hellevoetsluis
zich tijdig beramen op de toekomst van het zwembad. Er wordt voorgesteld om in 2011 een
toekomstvisie zwembad op te stellen.
5.6.4

Sportieve inrichting openbare ruimte
Sporten en bewegen gebeurt niet alleen in daartoe ingerichte of gerealiseerde accommodaties. Steeds
frequenter wordt ook de openbare ruimte gebruikt voor sportieve recreatie (o.a. fietsen en wandelen)
en neemt de populariteit van sporten als hardlopen, nordic walking, skeeleren en mountainbiken toe.
Dit heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte die bij voorkeur hiertoe de
gelegenheid biedt. Naast de planmatige inrichting van sport- en speelplekken zoals recent ter hand
genomen met het speelruimteplan, vormt de inrichting van de openbare ruimte bij wijkontwikkeling
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hierbij een punt van aandacht. Om te komen tot het stimuleren van ongeorganiseerde sport en
bewegen in buurten en wijken, zal er bij wijk- en gebiedsontwikkeling aandacht worden besteed aan
de openbare inrichting. Een sportieve inrichting van de openbare ruimte zal mede een bijdrage
leveren aan het verminderen van gemotoriseerd verkeer. Naast het bevorderen van sportparticipatie
in voorwaardelijke zin wordt hiermee tevens een bijdrage geleverd aan het vergroten van de
leefbaarheid van nieuwe en te revitaliseren wijken en gebieden.
6. Sportieve inrichting openbare ruimte

Sport en bewegen wordt als primair aandachtspunt meegenomen bij toekomstige (her)ontwikkeling
van gebieden en woonwijken.
5.6.5

Verenigingsondersteuning
Sportverenigingen kennen een primaire taakstelling ten aanzien van de instandhouding van de
sportcompetitie. Tegelijkertijd vormen zij voor de gemeente Hellevoetsluis een belangrijke
maatschappelijke partner bij de verzilvering van de instrumentele waarde van sport. Investeren in
sportverenigingen is investeren in de samenleving. In het kader van het sportbeleid wenst de
gemeente Hellevoetsluis de sportverenigingen actief te ondersteunen. Om de onderlinge
samenwerking en afstemming te bevorderen zal het voorzittersoverleg sport (dat eerder onderdeel
vormde van de breedtesportimpuls) worden gecontinueerd waarbij kritisch zal worden gekeken naar
de mogelijkheden om tot een verruiming van het overleg en een intensivering van de onderlinge
samenwerking te komen. Ook de ondersteuningsmogelijkheid bij het opleiden van kader (het
onderdeel ‘Kennis is macht’ uit de breedtesportimpuls) wordt gecontinueerd. Aangezien deze
subsidieregeling voortgekomen is uit de Breedtesportimpuls welke beëindigd wordt eind 2008, zal de
regeling voor het opleiden van kader opgenomen worden in het reguliere subsidieprogramma.
7. Continuering Voorzittersoverleg sport

Het Voorzittersoverleg sport wordt de komende jaren gecontinueerd.
8. Continuering van de ondersteuning voor opleidingsmogelijkheden verenigingskader

Ook de komende jaren kunnen sportverenigingen een financiële bijdrage krijgen voor het opleiden en
trainen van vrijwilligerskader.
De kern van de lokale subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen in Hellevoetsluis wordt gevormd
door de jeugdsportsubsidie, de sportinvesteringssubsidie en de onderhoudssubsidie (zie ook het
onderdeel ‘Tarieven en subsidies’). De komende jaren zal de gemeente deze subsidiemogelijkheden
continueren en de sportverenigingen nadrukkelijker betrekken bij de organisatie van verschillende
activiteiten (zie ook ‘Activiteiten’).
9. Continuering verenigingsondersteuning

De jeugdsportsubsidie, de sportinvesteringssubsidie en de onderhoudssubsidie worden de komende
jaren gecontinueerd en er komt een intensievere samenwerking met de sportverenigingen bij de
organisatie van activiteiten.

5.6.6

Commerciële sportaanbieders
Ingegeven door de behoefte aan meer individuele en ongebonden sportbeoefening, leveren
commerciële sportaanbieders een belangrijke en substantiële bijdrage (circa 50%) aan de totale
sportparticipatie in Hellevoetsluis. Tevens hebben zij zich een goede partner getoond bij de uitvoering
van verschillende projecten in het kader van ondermeer de breedtesportimpuls. Dit vormen
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belangrijke aanleidingen voor de gemeente Hellevoetsluis om de relatie met commerciële
sportaanbieders verder te intensiveren en hen nadrukkelijk te blijven betrekken bij de uitvoering van
diverse stimuleringsactiviteiten en projecten.
10. Continuering en waar mogelijk intensivering van samenwerking met commerciële
sportaanbieders

In het kader van het sportbeleid zal de samenwerking met commerciële sportaanbieders worden
voortgezet en waar mogelijk worden geïntensiveerd.
5.6.7

Prestatie- en topsport
De gemeente Hellevoetsluis richt zich primair op de breedtesport en de instrumentele waarde van
sport. Dit laat onverlet dat de gemeente wél ambities ten aanzien van prestatieve sport en topsport
koestert. Sportieve prestatie van verenigingen in Hellevoetsluis hebben een positieve uitwerking op de
lokale sport in het algemeen en op jonge sporters in het bijzonder. Om die reden worden de
sportverkiezingen, waarbij sporters uit Hellevoetsluis die goede sportieve prestaties hebben geleverd
in de schijnwerpers worden gezet, ook de aankomende jaren gecontinueerd.
De huidige sportaccommodaties in Hellevoetsluis voldoen aan de behoefte welke ontstaat bij de
beoefening van topsport, echter bij de toekomstige realisatie van nieuwe sportaccommodaties zal
tevens aandacht worden besteed aan de specifieke vereisten die vanuit de prestatiegerichte sport aan
een accommodatie worden gesteld. Op individuele basis zal worden bezien of, en zo ja in welke mate,
tegemoet kan worden gekomen aan de vereisten teneinde nieuwe accommodaties (tevens) geschikt
te maken voor prestatiegerichte sport.
Vanuit een algehele verenigingsondersteuning (zie ook paragrafen 5.6.5 en 5.8.2) zijn er eveneens
mogelijkheden voor het leveren van een bijdrage aan de realisatie van prestatiegerichte ambities bij
sportverenigingen. Hierbij kan worden gedacht aan de organisatie een sportevenement of het
opleiden van kader.
11. Het gericht ondersteunen van prestatie- en topsport
- voortzetting lokale sportverkiezingen;
- waar mogelijk aandacht voor vereisten vanuit de prestatiegerichte sport bij de realisatie van
-

5.7

nieuwe sportaccommodaties
aandacht voor prestatie- en topsport in het kader van verenigingsondersteuning.

Tarieven en subsidies
In algemene zin bestaat er tevredenheid over het tarieven- en subsidiestelsel in de gemeente
Hellevoetsluis. Voor wat betreft de verenigingstarieven is er sprake van maatschappelijk aanvaardbare
tarieven en is er geen aanleiding om tot nieuwe tarieven of een nieuw tarievenstelsel te komen.
De gemeente Hellevoetsluis kent een sterk gedifferentieerd subsidiestelsel waarbij enkele
subsidiemogelijkheden onderdeel vormen van de tijdelijke Breedtesportimpuls. Ondanks de
tevredenheid in algemene zin ten aanzien van het huidige subsidiestelsel wordt er gepleit voor meer
eenvoud en een grotere toegankelijkheid van met name het sport- en cultuurfonds. Hierbij kan
gedacht worden aan een proactieve benadering van potentiële gebruikers door personen vanuit de
eigen vertrouwde sportomgeving.
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5.7.1

Eenvoud en toegankelijkheid
Het subsidiestelsel van de gemeente Hellevoetsluis kent
huidige lokale subsidiemogelijkheden
acht lokale subsidiemogelijkheden zoals gespecificeerd
1 jeugdsportsubsidie
in de tabel hiernaast. De kern van het subsidiestelsel
2 sportinvesteringssubsidie
3 accommodatiesubsidie milieu en veiligheid
voor sportverenigingen wordt gevormd door de
4 ondersteuning onvoorziene activiteiten
jeugdsportsubsidie, de onderhoudssubsidie en de
5 deskundigheidsbevordering
sportinvesteringssubsidie. Het sport- en cultuurfonds
6 onderhoudssubsidie
vormt geen subsidiemogelijkheid voor sportverenigingen
7 sport- en cultuurfonds
maar voor individuele sporters. De overige subsidies
8 subsidie onroerende zaken
vormen activiteitensubsidies met veelal een tijdelijk
karakter, die niet allemaal even effectief zijn gebleken. Inwoners van Hellevoetsluis met een inkomen
rond de bijstandsnorm kunnen een beroep doen op het sport- en cultuurfonds voor een bijdrage in de
kosten voor de deelname aan sport. Uit de discussie met de direct betrokkenen tijdens de interactieve
conferentie bleek dat de toegankelijkheid van het sport- en cultuurfonds verbeterd kan worden. De
schroom om een beroep te doen op het fonds, vormt klaarblijkelijk een drempel om er gebruik van te
maken. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere verbetering van het bereik van de diverse
inkomensondersteunende voorzieningen. Met ondermeer de sportverenigingen zal hierover contact
worden opgenomen. Daarnaast is de mogelijke uitbreiding van de ondersteuning van bijvoorbeeld
sportdeelname momenteel onderwerp van besluitvorming.
Ter bevordering van de eenvoud en effectiviteit wordt bekeken of de subsidieregelingen uit de
breedtesportimpuls opgenomen kunnen worden in het reguliere subsidieprogramma. Tevens wordt
bekeken of de accommodatiesubsidie milieu en veiligheid onderdeel kan gaan vormen van de
sportinvesteringssubsidie. In overleg met de direct betrokkenen waaronder het voorzittersoverleg
sport, zal een en ander nader worden uitgewerkt.
12. Vereenvoudiging subsidiesystematiek en verbetering toegankelijkheid
- Om tot meer eenvoud in de lokale subsidies te komen, wordt bekeken of de subsidies onvoorziene

-

5.8

activiteiten en deskundigheidsbevordering onderdeel kunnen gaan vormen van de
subsidiemogelijkheid welzijn onvoorzien en de accommodatiesubsidie milieu en veiligheid
onderdeel kan gaan vormen van de sportinvesteringssubsidie;
In overleg met de sportverenigingen wordt gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid
en het bereik van het sport- en cultuurfonds, hierbij wordt ondermeer gedacht aan een proactieve
benadering van potentiële gebruikers door personen uit de eigen vertrouwde sportomgeving;
om meer sportdeelname onder jongeren te bevorderen, worden de mogelijkheden om te komen
tot een verruiming van het sport- en cultuurfonds te komen nader bekeken.
Om verenigingen te stimuleren om beleid te ontwikkelen t.b.v. ‘waarden en normen’, zal de
jeugdsportsubsidieregeling, die momenteel wordt verleend onder voorwaarde van een
jeugdbeleidsplan, nader bekeken worden.

Activiteiten
De gemeente Hellevoetsluis heeft altijd veel aandacht gehad voor sportactiviteiten. Zo zijn er in het
kader van de Breedtesportimpuls diverse activiteiten uitgevoerd zoals stimulering straatsport, kies
voor hart en sport en topscore. Met de Buurt-Onderwijs-Sport (BOS)projecten is sport als instrument
ingezet om door middel van een wijkgerichte aanpak de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.
Met het sportbeleid wenst de gemeente Hellevoetsluis wederom te investeren in activiteiten waarbij
met inachtneming van de sportvisie speciale aandacht uitgaat naar sporten op en rond de scholen met
een focus op de instrumentele waarde van sport, samenwerking en integraliteit.
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5.8.1

Jaarlijks sportevenement
Om sporten en bewegen te stimuleren dient er de aandacht op te worden gevestigd. Sport dient in de
etalage te worden geplaatst. Zo wordt landelijk ieder jaar de Nationale Sportweek georganiseerd
waarin diverse takken van sport zich nadrukkelijk presenteren. Ook de organisatie van verschillende
soorten sportevenementen zoals een pannatoernooi, beachsoccer, schoolschaatsen, dan wel de
organisatie van een sportieve recordpoging of manifestatie (bijvoorbeeld jumphousen of
nieuwjaarsduik), levert positieve aandacht op voor sport.
13. Organiseren jaarlijks sportevenement

Om sport in de etalage te zetten wordt er jaarlijks een sportevenement georganiseerd.
5.8.2

Sporten en bewegen op en rond de scholen
Met name in de jonge levensjaren is sporten en bewegen van groot belang. Des te eerder men
kennismaakt met sporten en bewegen als onderdeel van een actieve levenstijl, des te groter is de
kans dat men een leven lang blijft sporten en bewegen met alle voordelen van dien. De
breedtesportimpuls kende reeds verschillende activiteiten die waren gericht op het stimuleren van
sport in de schoolsetting, zoals “sportklas”, “kies voor hart” en “sport en ren je rot”. Met het
voorliggende sportbeleid wordt gekomen tot nieuwe activiteiten. Lerende van eerdere ervaringen
wordt hierbij nadrukkelijk gelet op een meer structureel karakter en het vergroten van de
(mogelijkheden tot) medewerking door sportverenigingen.
Door het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, commerciële
sportaanbieders en sportverenigingen (o.a. door het aangaan van strategische allianties) en door
gebruik te maken van de landelijke regeling voor combinatiefunctionarissen, zullen de sport- en
beweegmogelijkheden op en rond de scholen worden verruimd. Hierbij kan worden gedacht aan de
verruiming van het sporten onder schooltijd, de sportieve inrichting van de naschoolse opvang of
schoolsporttoernooien, sportclinics en kennismakingsactiviteiten.
Om meer sporten en bewegen op en rond de scholen te bevorderen, zal op structurele en intensieve
basis worden samengewerkt met ondermeer sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.
Tevens zal gebruik worden gemaakt van de landelijke regeling voor combinatiefunctionarissen. Dit is
een landelijke regeling in het kader van de Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur vanuit ondermeer
de ministeries van VWS en OCW, de VNG en NOC*NSF. Om een groter en breder sport- en cultuur
aanbod op scholen te creëren en ter versterking van de sportverenigingen wordt de komende jaren
een groot aantal (2.500) combinatiefunctionarissen aangesteld. Een combinatiefunctionaris is in dienst
bij één werkgever, maar wordt te werk gesteld in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén
combinatiefunctie bestaat daarom uit twee delen. Hierbij kan gedacht worden aan een vakdocent
lichamelijke opvoeding die tevens actief is voor de sportvereniging of als sportbuurtwerker.
14. Stimuleren sporten en bewegen op en rond de scholen middels het inzetten van
combinatiefunctionarissen

Door gebruik te maken van de landelijke regeling voor combinatiefunctionarissen en op basis van een
intensieve samenwerking met de onderwijsinstellingen, sportverenigingen en lokale sportaanbieder
worden de sport- en beweegmogelijkheden op en rond de scholen verruimd.
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5.8.3

Aantrekkelijk sportaanbod
Hellevoetsluis telt circa 40 sportverenigingen en een tiental commerciële sportaanbieders die een
substantiële bijdrage leveren aan het lokale sportaanbod. Een aantrekkelijk sportaanbod, voor
verschillende doel- en leeftijdsgroepen, vormt een essentiële voorwaarde om sporten en bewegen te
stimuleren. Om die reden zal er specifieke aandacht zijn voor de ondersteuning van kleine en nieuw
op te richten sportverenigingen en het sportaanbod voor specifieke doelgroepen als ouderen (senioren
sport, bewegen voor ouderen et cetera) mensen met een beperking (G-teams en –toernooien) en
minderheden. Tevens zullen de sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, die op basis van het
Groninger Actief Leven Model (GALM) werden uitgevoerd als onderdeel van de breedtesportimpuls,
structureel worden gecontinueerd.
15. Realiseren aantrekkelijk sportaanbod

In samenwerking met lokale sportaanbieders en (kleine) sportverenigingen wordt een aantrekkelijke
sport en beweegaanbod gerealiseerd.
5.8.4

Voortzetting BOS Kooistee en Hellevoetsluis West
Recent is de gemeente Hellevoetsluis van start gegaan met een wijkgerichte aanpak waarbij sport als
middel wordt ingezet om de leefbaarheid in de wijken Kooistee en Hellevoetsluis te bevorderen. Deze
wijkgerichte projecten vormen een goed voorbeeld van sport als verbindingsofficier tussen de
beleidsvelden welzijn, jongeren en wijkleefbaarheid. De projecten zullen tot einde 2010 worden
voortgezet waarbij de effecten en resultaten nauwgezet worden gemonitord om te bezien of de
betreffende aanpak ook kan worden ingevoerd in andere wijken in Hellevoetsluis. De BOS –impuls
loopt tot en met 2010, waarna de mogelijkheden worden bezien om het op te nemen in het ‘
reguliere’ sportbeleid.
16. Continuering Buurt-Onderwijs-Sport Impuls tot en met 2010
- de BOS-impuls wordt voorgezet tot einde 2010;
- daarna wordt bekeken of en zo ja hoe het onderdeel kan vormen van het ‘reguliere’ sportbeleid.

5.8.5

Stimuleringsregeling schoolzwemmen
In de waterrijke omgeving van Hellevoetsluis is een goede zwemvaardigheid van groot, zo niet, van
levensbelang. Dit vormt voor veel ouders aanleiding om de kinderen reeds op jonge leeftijd op te
geven voor zweminstructie. Vanuit de invalshoek onderwijs wordt eveneens een bijdrage geleverd
door middel van het schoolzwemmen. Op incidentele basis is de afgelopen periode extra geïnvesteerd
in de kwaliteit van het schoolzwemmen. Op basis van evaluatie zal besloten worden om deze
stimuleringsregeling al dan niet te continueren.
17. Stimulering schoolzwemmen

Op basis van evaluatie zal besloten worden om deze stimuleringsregeling al dan niet te continueren.
5.8.6

Ontwikkeling sportmonitor
Om gericht en effectief beleid te kunnen voeren teneinde het sporten en bewegen in Hellevoetsluis te
stimuleren dient er inzage te bestaan in enkele kerngegevens. Hierbij dient te worden gedacht aan de
mate waarin de inwoners van Hellevoetsluis, en verschillende deelpopulaties (leeftijds- en
risicogroepen) daarbinnen, voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NGGB),
zwemvaardig zijn, deelnemen aan sport of lid zijn van een sportvereniging. Aangezien die gegevens
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momenteel in onvoldoende mate beschikbaar zijn, dienen zij actief gemonitord te worden.
Mogelijkerwijs kan hiertoe worden aangesloten bij reeds gangbare onderzoeken zoals de sociale
agenda.
18. Ontwikkeling sport- en bewegen monitor

Om te kunnen bepalen of het sportbeleid effectief is worden periodiek metingen verricht.
5.8.7

Ondersteunen regionale sportvoorzieningen
Om ook de sportvoorzieningen te ondersteunen die niet per gemeente haalbaar zijn, is het van belang
dat er regionale sportvoorzieningen gerealiseerd en in stand gehouden worden. In onze regio betreft
dit o.a. watersport, roeien en atletiek.
Om regionale voorzieningen te ondersteunen wordt voorgesteld om hiervoor subsidiemogelijkheden te
creëren.
19. Ontwikkeling subsidiemogelijkheden regionale voorzieningen.

Om regionale voorzieningen te ondersteunen wordt voorgesteld om hiervoor subsidiemogelijkheden te
creëren.
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Hoofdstuk VI
6.1

Financiën

Inleiding
In onderstaande tabellen wordt het sportbudget voor de komende jaren ten aanzien van tarieven en
subsidies en activiteiten nader gespecificeerd. De benodigde investeringen ten behoeve van de
realisatie van nieuwe sportaccommodaties wordt separaat gespecificeerd.
Naast eigen financiële middelen wordt op een tweetal manieren aanspraak gemaakt op landelijke
financieringsmogelijkheden ter dekking van de voorziene kosten. Dit betreft de Buurt-Onderwijs-Sport
(BOS) Impuls en de landelijke regeling Combinatiefuncties Brede School Sport en Cultuur.
De BOS-Impuls is een tijdelijke regeling op basis waarvan in de wijken Kooistee en Hellevoetsluis
West reeds wijkgerichte en sportgeoriënteerde projecten zijn gestart. De kosten van deze projecten
(ad € 69.100,=) worden deels gedragen door de Rijksoverheid. De BOS-impuls eindigt einde 2010.
Met ingang van 2009 kan Hellevoetsluis gebruik maken van de landelijke regeling Combinatiefuncties
Brede School Sport en Cultuur. Dit is een structurele financieringsregeling van ondermeer de
ministeries van VWS en OCW om een groot aantal (2.500 fte) combinatiefunctionarissen aan te
kunnen stellen.
In het eerste jaar (voor Hellevoetsluis is dat 2009) financiert de rijksoverheid de
combinatiefunctionarissen volledig. In de daarop volgende jaren (2010 en verder) dient de gemeente
60% te financieren uit eigen middelen9. De bijdrage van de rijksoverheid, die wordt uitgekeerd via het
gemeentefonds en structureel van karakter is, is uitsluitend bedoeld voor personele kosten. Daarbij is
uitgegaan van een normbedrag per fte van € 45.000. Overige kosten (zoals projectgelden) zullen
moeten worden betaald uit eigen middelen of door bijdragen van derden (lokale partijen).

6.2

Sportbegroting
In de tabel op de volgende pagina wordt de sportbegroting voor jaren 2009 – 2012 nader
gespecificeerd.

9

De rijksbijdrage is 40% omdat ervan wordt uitgegaan dat gemeenten vanaf 2008, conform de afspraken in het
Bestuursakkoord Rijk-Gemeenten, de enveloppengelden onderwijs die zijn toegevoegd aan het accrès zullen gebruiken voor
brede scholen, sport en cultuur.
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Sportbudget 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2012

KOSTEN
Tarieven en Subsidies

Jeugdsportsubsidie

25.000

36.000

36.000

36.000

36.000

Subsidie sportinvesteringen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

9.000

9.000

9.000

9.000

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Subsidie Onvoorziene activiteiten en deskundigheidsbevordering
Subsidie Onroerend Zaak Belasting
Activiteiten

Breedtesportimpuls (incl. sportconsulent)

136.000

-

-

-

-

-

15.000

15.000

15.000

112.500

137.000

137.000

137.000

55.600

55.600

-

-

7.500

7.500

7.500

7.500

Sport en beweegaanbod voor jongeren

22.500

22.500

22.500

22.500

Sport en beweegaanbod voor ouderen

10.000

10.000

10.000

10.000

Jaalijks Sportevenement
Combinatiefuncties Brede school, Sport en Cultuur (fte's)
Buurt, onderwijs en sportimpuls

50.600

Sport en beweegaanbod ihkv gezondheidsbevordering en ziektepreventie

Stimuleringsregeling schoolzwemmen

16.200

25.000
5.000

5.000

5.000

5.000

3.500

4.000

4.000

4.000

4.000

273.800

329.600

344.100

288.500

288.500

55.600

55.600

-

-

112.500

54.800

54.800

54.800

Monitor sport en beweeggedrag
Sportverkiezingen
Totale kosten
BATEN
Bijdrage Bos-impuls (Rijksoverheid en gemeente)

50.600

Bijdrage Combinatiefuncties Brede School, Sport en Cultuur (Rijksoverheid)
Reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting
Totale baten
RESULTAAT

223.200

203.700

82.500

82.500

82.500

273.800

371.800

192.900

137.300

137.300

151.200

151.200

151.200

Nog op te nemen in begroting

Investeringen

2008

2009

MFSA Fazantenlaan

(exclusief bouw sportschool) investering € 5.078.000,-

-

Honk- en softbalveld

investering € 887.500,-, jaarlijks beheer en onderhoud € 15.000,-

-

Verplaatsing V.V. Nieuwenhoorn

V.a. 2012 nader te bepalen kosten ten aanzien van verplaatsing.

Combinatiefuncties: er wordt uitgegaan van een oplopend aantal fte's van 2,5 fte in 2009 naar 3,0 fte vanaf 2010.

42.200-

pm.

2010

2011

2012

259.000

259.000

259.000

73.300
pm.

73.300
pm.

73.300
pm.
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Bijlage 1

Breedtesportimpuls

Breedtesportimpuls
Doelpunt
Verhoging jeugdsportsubsidie
investeren in milieu en veiligheid
voorzittersoverleg sport
vitaal sporten
ondersteuning van onvoorziene activiteiten
Actief in de sport
kennis maakt macht
projectbegeleiding
N iet denken maar doen
sportklas
Kies voor hart en sport
Ren je rot
W ijken voor sport
wijksportaccommodaties
stimulering straatsport
Tops core
Sporten voor iederen
GALM

subsidie
subsidie
netwerk
nieuwsbrief
subsidie
subsidie voor des kundigheidsbevordering
verenigingsondersteuning
sportstimulering basisschool
gez onde voeding en beweging groep 7 en 8 basisschool
sportstimulering basisschool groep 3 en 4
inrichting speelplekken
straats port voor 9-12 jarigen en 12-19 jarigen
sporten voor hangjongeren
Sporten en bewegen voor ouderen
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Bijlage 2

Verslag Interactieve conferentie

Inleiding
Sport neemt een steeds prominentere plek in onze samenleving in. Voor veel mensen vormt deelname
aan sport een doel op zich. Sport is immers leuk. Het bezorgt je plezier, ontspanning, een goed gevoel
en sociale contacten. In toenemende mate bestaat er echter ook aandacht voor sporten en bewegen,
als middel voor het realiseren van doelen op diverse sociaal maatschappelijke terreinen. Zo is het
evident dat sporten en bewegen bijdraagt aan een betere fysieke
gesteldheid. Oudere mensen blijven vitaler en kinderen worden minder
snel dik wanneer zij sporten en bewegen. Daarom wil de gemeente
Hellevoetsluis investeren in sport. Investeren in sport is immers
investeren in mensen, in gezondheid, in sociale samenhang en andere
waarden die het College hoog in het vaandel heeft staan.
In aansluiting op het strategisch collegeplan en topprioriteiten 2006
t/m 2010 wordt met de nieuwe sportnota de uitdaging aangegaan om
een gezondere en sportievere samenleving te realiseren en
maatschappelijke samenhang te bevorderen. De thema’s ‘Gezond
leven’, ‘Actief meedoen’ en ‘presteren’ zullen hierbij de centrale
thema’s gaan vormen.
Het verkrijgen van een sportievere en gezondere samenleving vormt een gezamenlijke uitdaging voor
de gemeente en de sportsector, maar ook voor de recreatiesector, het bedrijfsleven,
zorgverzekeraars, de fitnessbranche en natuurlijk het onderwijs. Om die reden worden alle partijen
reeds bij het opstellen van de nieuwe sportnota betrokken. Hiertoe is een interactieve conferentie
georganiseerd op woensdag 10 april 2008 in sporthal de Eendraght. In voorliggende notitie wordt
verslag gedaan van deze conferentie.

Visie gemeente Hellevoetsluis
Namens de gemeente Hellevoetsluis heet wethouder Van Prooijen een ieder van harte welkom en
prijst zich gelukkig met de grote opkomst en diversiteit van de aanwezigen. Sport vormt voor de
gemeente Hellevoetsluis een voornaam onderwerp waarop flink geïnvesteerd wordt. Dit betreft zowel
in binnen- als in buitensportaccommodaties als ook in activiteiten in het kader van de
Breedtesportimpuls en de Buurt-Onderwijs-Sport Impuls. Met de houdbaarheidsdatum van de huidige
sportnota in zicht, wenst de gemeente zich te gaan beraden op vervolgbeleid en acties. Hierop heeft
de gemeente een duidelijke visie. Zo wenst zij sport nog nadrukkelijker in te gaan zetten in een brede
maatschappelijke setting. Sport ten behoeve van gezondheidsbevordering en het voorkomen van
overgewicht, het bevorderen van de sociale samenhang en het welzijn van de jeugd vormen hier
enkele voorbeelden van. De jeugd vormt hierbij een zeer belangrijke doelgroep. Door op jonge leeftijd
te beginnen kan worden bevorderd dat men een leven lang blijft sporten en bewegen. Sport op en
rond de scholen vormt daarbij een speerpunt. Het onderwijs vormt hierbij een belangrijke partner.
Echter ook de sportverengingen zijn hierbij onmisbaar. Zij dienen met een aantrekkelijk sportaanbod
er voor te zorgen dat meer inwoners van Hellevoetsluis gaan sporten. Graag verneemt de gemeente
tijdens de conferentie de mening en reactie van de belangrijkste actoren. Het vormt immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om toe te werken naar een breed gedragen en effectief
sportbeleid.
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Strategisch Sportbeleid
De heer Van Kleij geeft een toelichting op de betekenis van een strategisch sportbeleid en het
ontwikkelingstraject dat hierbij voor ogen staat. Een strategisch sportbeleid beoogt de inzet van
sporten en bewegen op een breder maatschappelijk terrein, zoals lokaal gezondheidsbeleid, Wmo,
jeugd en onderwijs. Daar waar sportbeleid voorheen zich primair richtte op sport en
sportaccommodaties worden sporten en bewegen vandaag de dag meer en meer strategisch ingezet
voor maatschappelijke doeleinden.
Om te komen tot een geactualiseerd strategisch sportbeleid is de huidige stand van zaken ten aanzien
van de lokale sport geïnventariseerd op basis van een documentenanalyse en gesprekken met
vertegenwoordigers van de gemeente, het voorzittersoverleg sport en de stichting Push. De
conferentie vormt een interactieve werkvorm om samen met de belangrijkste actoren (o.a. de
sportverenigingen en onderwijsinstellingen) de prioriteiten en aandachtspunten voor de komende tijd
te inventariseren. Op basis van de inventarisatie en uitkomsten van de conferentie zullen de
doelstellingen en prioriteiten worden geformuleerd en het strategische sportbeleid worden
uitgeschreven op basis van de pijlers Accommodaties, Activiteiten en Subsidies & tarieven.
Behandeling van de nieuwe sportnota door de raad wordt voorzien in Juli.

Doel en werkwijze
De interactieve conferentie heeft tot doel om samen met de belangrijkste lokale actoren de prioriteiten
en aandachtspunten voor het nieuwe sportbeleid te inventariseren en te bediscussiëren. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van stellingen die niet per definitie de mening van de gemeente vertegenwoordigen
maar tot doel hebben de discussie te stimuleren. Bij het stemmen worden de aanwezigen
onderverdeeld in de volgende categorieën:
a. sportverenigingen
b. commerciële sportaanbieders
c. onderwijsinstellingen
d. gemeente
e. overig
Zowel de aanwezige Raadsleden als medewerkers van de gemeente Hellevoetsluis stemden als
categorie d. De uitkomsten van de interactieve conferentie vormen input voor de nieuwe strategische
sportbeleidsnota en worden integraal verwerkt.
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Rapportcijfer huidige sportbeleid
Bij aanvang van de conferentie is de aanwezigen gevraagd het huidige sportbeleid een rapportcijfer te
geven met het navolgende resultaat.

Gemiddeld krijgt het huidige sportbeleid van de gemeente Hellevoetsluis met een 6,6 een voldoende.
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Stellingen
1. De activiteiten uit de breedtesportimpuls zijn voor verbetering vatbaar.

De Breedtesportimpuls is gericht op het versterken van de lokale sportinfrastructuur om zo de
meerwaarde van sport beter tot zijn recht te laten komen. In het kader van de breedtesportimpuls
wordt uitvoering gegeven aan 19 projecten binnen 5 aandachtsgebieden. De aanwezigen is de stelling
voorgelegd in hoeverre zij van mening zijn dat de breedtesportimpuls voor verbetering vatbaar is.

Ruim de helft (58%) van de aanwezige sportverenigingen en ruim driekwart (83%) van de aanwezige
onderwijsinstellingen is van mening dat de breedtesportimpuls voor verbetering vatbaar is.
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. sportverenigingen ervaren knelpunten bij het opstarten van een vereniging;
2. het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan de dergelijke activiteiten is gering. Problemen bij
het vinden van kader voor het uitvoeren van activiteiten overdag blijkt hierbij één van de euvels;
3. vele aanwezigen vinden het tijdelijke karakter een groot minpunt van de activiteiten, de
activiteiten zouden een structureel karakter dienen te krijgen.
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2. De vakdocent lichamelijke opvoeding dient terug te keren in het primair
onderwijs.
De huidige aspirant onderwijzers verkrijgen aan de PABO-opleiding niet langer de aantekening
lichamelijke opvoeding. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
De (her)invoering van de vakdocent lichamelijk opvoeding die hiertoe een opleiding heeft gevolgd aan
het CIOS of de ALO, kan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs bevorderen.
De aanwezigen is de stelling voorgelegd in hoeverre zij van mening zijn dat de vakdocent lichamelijk
opvoeding dient terug te keren in het primair onderwijs.

Een ruime meerderheid (87%) van de aanwezigen is het eens tot helemaal mee eens met deze
stelling. Drie kwart van de aanwezige sportverenigingen en alle aanwezige onderwijsinstellingen is het
helemaal eens met deze stelling.
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. de financiën ontbreken bij de onderwijsinstellingen om de vakdocent aan te stellen. Dit dient
gecompenseerd te worden op andere terreinen, bijvoorbeeld grotere klassen;
2. ook de accommodaties worden als een knelpunt ervaren, ondanks het overschot aan
zaalcapaciteit dienen leerlingen van sommige scholen vervoerd te worden naar accommodaties
waardoor de 1,5 sporten per week veel meer tijd in beslag neemt en waardoor roosterproblemen
ontstaan;
3. enkele aanwezige vraagt zich af of 1,5 uur sport per week niet veel te weinig is en waarom er
geen gebruik wordt gemaakt van de accommodaties van de buitensportverenigingen;
4. de onderwijsinstellingen zouden graag gebruik maken van de buitensportcomplexen maar zijn dan
vervolgens weer veel tijd kwijt met het klaarzetten van de materialen, ondersteuning door de
sportvereniging is daarbij gewenst;
5. de sportverenigingen kunnen uiterst moeizaam overdag kader leveren;
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6. de aanstelling van combinatiefunctionarissen die een aanstelling hebben bij een
onderwijsinstelling en tevens werkzaam zijn voor een sportvereniging zal hierbij een mogelijke
oplossing kunnen vormen;
7. ook al gaan de onderwijsinstellingen in de zomer buiten sporten, dan nog moeten ze de betalen
voor de gehuurde binnensportruimte.

3. Sportverenigingen en onderwijsinstellingen leven te veel langs elkaar
heen.

Sportverenigingen en onderwijsinstellingen hebben ieder hun eigen primaire taakstelling. Beiden
zetten zich echter in om sporten en bewegen onder kinderen en jongeren te stimuleren en zetten
hiertoe hun eigen middelen en faciliteiten in. In projectmatig opzicht wordt er ook samengewerkt. Zo
hebben 8 sportaanbieder en 16 basisscholen meegedaan aan projecten in het kader van de
breedtesportimpuls. Bestaan er mogelijkheden tot meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen
en sportverenigingen? Om daar zicht op te krijgen is de aanwezigen de stelling voorgelegd in hoeverre
zij van mening zijn dat sportverenigingen en onderwijsinstellingen te veel langs elkaar heen leven.
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Een ruime meerderheid van de aanwezigen is het met de stelling eens tot helemaal eens. Dit betreft
met name de vertegenwoordigers van de gemeente (circa 85%) en de sportverenigingen (60%). De
meerderheid van de aanwezige onderwijsinstellingen (60%) stelt zich neutraal op.
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. initiatieven van een sportvereniging tot het organiseren van kinderopvang op de
clubaccommodatie liepen vast op financiën. De professionele kinderopvang vindt het verschil
tussen de kosten voor reguliere kinderopvang en opvang op een sportaccommodatie te groot. De
gemeente zal dit verschil kunnen compenseren;
2. een buitensportvereniging zal graag onderwijsinstellingen en jongeren uit de buurt verwelkomen
op de clubaccommodatie, maar kan niet voorzien in de noodzakelijk geachte begeleiding;
3. een onderwijsinstelling heeft nimmer een reactie van de gemeente ontvangen te hebben op
voorstellen om te komen tot meer sporten na en onder schooltijd. Desgevraagd wordt
aangegeven dat bij het uitblijven van de gemeentelijke reactie er evenmin eigenhandig opvolging
aan de plannen is gegeven;
4. er wordt in positieve zin gesproken over de mogelijkheid tot het inzetten van
verenigingsmanagers of combinatiefunctionarissen om de samenwerking tussen onderwijs en
sportverenigingen op structurele basis te versterken;
5. bij samenwerking tussen scholen en sportverenigingen dient onderscheid gemaakt te worden in:
a. activiteiten tussen en na schooltijd
b. accommodatiegebruik
c. sporten onder schooltijd.

4. De gemeente is verantwoordelijk voor de sportinfrastructuur.
De gemeente Hellevoetsluis heeft op basis van individuele overeenkomsten met de
buitensportverenigingen het beheer en onderhoud van de accommodaties overgedragen aan de
verenigingen die hiertoe veelal een financiële bijdrage ontvangen. Daar beheer en onderhoud minder
tot de kerntaken van een sportvereniging behoren in combinatie met de vaak aangetroffen korte
termijnvisie van sportverenigingen kan ertoe leiden dat het onderhoud aan de accommodatie niet de
benodigde aandacht verkrijgt. Het is daarom de vraag of deze verantwoordelijkheidsverdeling de
meest wenselijke is of dat de gemeente hiervoor de verantwoordelijkheid (weer) dient te gaan
dragen. Om daar zicht op te krijgen is de aanwezigen de stelling voorgelegd in hoeverre zij van
mening zijn dat de gemeente verantwoordelijk is voor de sportinfrastructuur.
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Een meerderheid van de aanwezigen (circa 60%) is het met de stelling eens tot helemaal eens. Dit
betreft met name de vertegenwoordigers van de gemeente (71,4%). De aanwezige sportverenigingen
zijn meer verdeeld, ongeveer de helft stemt neutraal (circa 55%) en de andere helft mee eens (circa
45%).
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. sommige sportverenigingen beheren, onderhouden en exploiteren hun accommodatie zonder
financiële bijdrage van de gemeente en ervaren dat onderhoud wel terdege tot de primaire
taakstelling van een club behoort;
2. enkele aanwezige buitensportverenigingen geven aan dat ze het vervelend zouden vinden als de
gemeente de verantwoordelijkheid voor het onderhoud weer naar zich toe zou trekken;
3. het vinden van vrijwilligers voor onderhoud is niet altijd even eenvoudig voor sportverenigingen,
mogelijkerwijs dat hier sportconsulenten en rol bij zouden kunnen spelen;
4. in algemene zin bestaat er tevredenheid over de huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
ten aanzien van het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties.
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5. Kleine en nieuwe sportverenigingen verdienen het om ondersteund te
worden.
Sportverenigingen kennen ieder zo hun eigen problemen. De geringe omvang van kleine verenigingen
zorgt voor specifieke kader- en financiële problemen. Tegelijkertijd vormt een rijk gevarieerd
sportaanbod een stimulans om te komen tot meer sporten en bewegen. Daarom is aan de aanwezigen
de stelling voorgelegd dat kleine en nieuwe sportverenigingen het verdienen om ondersteund te
worden.

Een meerderheid van de aanwezigen(circa 65%) is het met de stelling eens tot helemaal eens. Dit
betreft met name de vertegenwoordigers van de gemeente en de overige (beiden circa 67%). De
aanwezige sportverenigingen zijn meer verdeeld, 60% is het ermee eens tot helemaal mee eens en
40% stemt neutraal of is het ermee oneens.
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. een van de aanwezige kleine sportverenigingen geeft aan dat zij inderdaad moeilijkheden
ondervindt om inkomsten te genereren naast contributie;
2. Voor kleine verenigingen is het moeilijk om sponsorinkomsten te genereren, of om activiteiten te
organiseren;
3. samenwerking tussen verenigingen onderling of het de aanstelling van sportconsulenten of
verenigingsmanagers zou hierbij uitkomst kunnen bieden;
4. meer aandacht voor de kleine verenigingen betekent minder aandacht voor de grote
verenigingen.
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6. Het gemeentelijke subsidiestelsel is te weinig vraaggestuurd.

De sport in Hellevoetsluis kent tien verschillende subsidiemogelijkheden zoals een jeugdsportsubsidie,
een sportinvesteringssubsidie of een accommodatiesubsidie milieu en veiligheid. Van niet alle
subsidiemogelijkheden wordt gebruik gemaakt of wordt volledig benut. Om die reden is de
aanwezigen de vraag voorgelegd in hoeverre de subsidiemogelijkheden aansluit bij de behoefte.

Een ruime meerderheid (circa 80%) van de aanwezigen stemt neutraal tot oneens en is van mening
dat het subsidiestelsel in algemene zin wel aansluit bij de behoefte. De onderwijsinstellingen vinden
het wel voor verbetering vatbaar blijkens de helft die aangeeft het eens te zijn met de stelling.
Uit de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
1. er wordt een voorstel gedaan om te komen tot vereenvoudiging, één algemene regeling waarin
alle regelingen samenkomen;
2. groot belang wordt gehecht aan de jeugdsportsubsidie;
3. de effectiviteit van het sport- en cultuurfonds zou verbeterd kunnen worden, hoe kan de drempel
om van deze regeling gebruik te maken zo laag mogelijk worden gemaakt?
4. in Rotterdam bestaat een regeling waarbij iemand ingezet wordt om de sportfondsbijdrage te
regelen. Vervolgens verloopt de afhandeling direct via de vereniging, dus zonder tussenkomst van
ouder of voogd;
5. in algemene zin bestaat er grote tevredenheid over het huidige subsidiestelsel.
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7. Sportverenigingen dienen zich beter te organiseren.

Sportverenigingen die de handen ineenslaan kunnen misschien meer voor elkaar krijgen dan op eigen
kracht. Om te bepalen of dit zo is en welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn werd de
aanwezigen de stelling voorgelegd: Sportverenigingen dienen zich beter te organiseren.

De aanwezigen zijn hier niet uitgesproken over. De helft stemt neutraal en 40% is het met de stelling
eens. Ook de aanwezige sportverenigingen zelf zijn verdeeld, circa de helft (55%) stemt neutraal en
de andere helft (45%) is het ermee eens.
Uit
1.
2.
3.

de discussie kunnen de volgende aandachtspunten worden opgetekend:
meer samenwerking biedt mogelijkheden bij sponsoring, inkoop en vrijwilligersbeleid;
het voorzittersoverleg sport zou meer en breder ingezet kunnen worden;
binnensportverenigingen zouden zich kunnen organiseren per accommodatie t.a.v. bijvoorbeeld
de horeca en clubruimte.
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Resumé

De actoren in de sport van Hellevoetsluis zijn gematigd tevreden over het huidige gemeentelijke
sportbeleid en waarderen dit met een 6,6 als rapportcijfer. Velen zien mogelijkheden om de
activiteiten van de breedtesportimpuls te verbeteren en daarmee het activiteitenprogramma voor de
komende sportnota te verbeteren. Het verdient de voorkeur dat sportstimuleringsactiviteiten een
structureel karakter verkrijgen en er aandacht wordt besteed aan de knelpunten bij de
sportverenigingen zodat ook zij in grotere mate kunnen bijdragen aan de verschillende activiteiten.
Aandacht voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het bewegingsonderwijs wordt als een
belangrijk punt ervaren. Het mag best meer zijn dan de wettelijke norm van 1,5 uur per week en bij
voorkeur verzorgd door een vakdocent. Om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verhogen en
de omvang van sporten na en tussen schooltijd te verruimen, kan de invoering van combinatiefuncties
een oplossing bieden. Hierdoor kunnen tevens sportverenigingen hun accommodatie overdag
toegankelijk maken voor kinderen. Er bestaat geen aanleiding om te komen tot een gecentraliseerd
beheer en onderhoud van de buitensportparken in Hellevoetsluis. Dit laat onverlet dat het niet altijd
even eenvoudig is om vrijwilligers voor het onderhoud te vinden. Het sportaanbod van Hellevoetsluis
zou verrijkt kunnen worden door actief nieuwe en kleine verenigingen te ondersteunen. Hierbij dient
met name gedacht te worden aan personele ondersteuning zoals een verenigingsmanager voor
meerdere verenigingen. Ook kan er gekoerst worden op meer samenwerking tussen de verenigingen
onderling. Het huidige gemeentelijke subsidiestelsel sluit goed aan bij de behoefte van de
sportverenigingen in Hellevoetsluis. Het gebruik van het sport- en cultuurfonds zou gestimuleerd
kunnen worden met de inzet van een tussenpersoon om de drempel om te komen tot gebruik van
deze regeling te verlagen.
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Aanwezigen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

P. Luteijn:
HV Helius
H. Poldervaart:
Yu-Sin-Kwon
J. Houten:
Klaverjasclub
W. Wallet:
TC De Kooistee
E. Boogaard:
VV Hellevoetsluis
I. Willems:
Yu-Sin-Kwon
E. Taal:
FC Vlotbrug
R. Ketelaar:
Volleybalver. Ibis
P. Poot:
KDO-Sport
M. Veenbergen:
HC Voorne
D. Roosink:
AKV ’t Capproen
R. Slavenburg:
AKV ’t Capproen
P. Hogeboom:
Manege Flicka
P. Helmer:
OBS De Kring
G. Horstman:
OBS ’t Schrijverke
J. Brockhoff:
RKBS Hendrik Boogaard
P. Mout:
Penta college, Jacob van Liesveldt
H. Fledderus:
Penta College
K. Jurgens: Raadslid PvdA
S. Bijleveld:
Raadslid PvdA
H. v.d. Wiel:
Raadslid VVD
J. van Leeuwen:
Raadslid IBH
L. Belahoussine:
SWS
W. Pigmans:
Sportfondsen Hellevoetsluis
C. v.d. Sande:
Maasstad
J. Emor:
Sportconsulent
R. Slavenburg:
Voorzittersoverleg Sport
J. Simons:
Gemeente Hellevoetsluis
Z. Huykman:
Gemeente Hellevoetsluis
V. Stern:
Gemeente Hellevoetsluis
E. Blanken:
Gemeente Hellevoetsluis
L. van Prooijen:
Gemeente Hellevoetsluis
J. Meijer:
Gemeente Hellevoetsluis
R. van Kleij
Hopman•Andres Consultants
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Hoofdstuk 1.
1.1

Inleiding

Algemeen
Het waarborgen van een laagdrempelige toegang tot accommodaties geldt met name ten
aanzien van sport, onderwijs, en welzijn sinds jaar en dag als een belangrijke opgave van de
lokale overheid. Dit wordt vooral ingegeven door de grote maatschappelijke waarde die deze
accommodaties vertegenwoordigen en de positieve externe effecten die uitgaan van het
gebruik ervan. Naast de rechtstreekse educatieve en sportieve functie hebben
sportaccommodaties, scholen en welzijnsinstellingen ook indirecte effecten als het gaat om
bijvoorbeeld sociale vorming, volksgezondheid en integratie. Ook in het kader van de
leefbaarheid in wijken is het van belang dat gemeenten beschikken over een adequaat
voorzieningenniveau dat de inwoners ter beschikking staat.
Onder invloed van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag naar het
accommodatieaanbod de laatste jaren sterk veranderd. Op sportgebied doen de grootste
wijzigingen zich voor in veranderende ruimtebehoefte voor de binnensport en de opkomst van
kunstgrasvelden voor buitensportaccommodaties.
Daarnaast zorgt de opkomst van commerciële
sportvormen ervoor dat het algemene
accommodatieaanbod in de breedte is toegenomen,
hetgeen wil zeggen dat de keuzevrijheid voor de
consument aanmerkelijk is verruimd. Steeds meer
wordt het belang van openbare (wijk)voorzieningen
voor de ongeorganiseerde sport benadrukt: van
speelruimteplan voor kinderen tot skateroutes en
trapveldjes voor jongeren en wandelpaden voor de
oudere inwoners.
De gemeente Hellevoetsluis heeft met de sportnota ‘Sport voor een vitale gemeente’ vanaf
1999 een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid ingezet op het
bevorderen van sportbeoefening. De laatste jaren wordt echter het accent verlegd om sport
vooral te gaan benutten voor maatschappelijke doelen teneinde de volksgezondheid,
integratie en sociale harmonie te verbeteren.
De behoefte aan buitensportaccommodaties in Hellevoetsluis wordt niet alleen door het
gemeentelijk beleid bepaald, maar ook door de demografische en overige sociaal
maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onderzoek moet leiden tot een passende en
adequate visie op de sportvoorzieningenplanning. Om het voorzieningenniveau in de
gemeente ten aanzien van buitensportaccommodaties blijvend te laten aansluiten bij de
wensen en behoeften van de inwoners is het van belang om als gemeente een
accommodatiebeleid te voeren dat toekomstbestendig is.

1.2

Aanleiding en onderzoeksvraag
De gemeente Hellevoetsluis streeft naar voldoende en kwalitatief goede
buitensportaccommodaties. Waar mogelijk en wenselijk zullen krachten gebundeld worden in
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multifunctionele centra. Inspelend op trends en ontwikkelingen, zal voor de visie op
buitensportaccommodaties de ingezette lijn volgens de ‘Visie Binnensportaccommodaties’
worden gevolgd. Tijdens de Raadsbehandeling van de concernbegroting 2008-2010 in
november 2007, heeft de CDA fractie de motie inventarisatie buitensportaccommodaties
ingediend. Hierin verzoekt zij het College om een inventarisatie van de huidige
buitensportaccommodaties waarin de behoeften van de verenigingen op termijn worden
meegenomen. Tijdens een bespreking in het kader van de ontwikkeling van de strategische
sportbeleidsnota Hellevoetsluis 2009 – 2013 is verzocht een visie buitensportaccommodaties
op te stellen waarin betreffende aspecten aan bod komen.

Stel een beleidsvisie buitensportaccommodaties op waarin de huidige en
toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen in de gemeente
Hellevoetsluis in beeld worden gebracht.

1.3

Opbouw van de rapportage
In hoofdstuk 2 worden de buitensportaccommodaties geïnventariseerd met betrekking tot
voorzieningen, beheer en exploitatie en financiën. Eveneens wordt op basis van actuele
ledenaantallen, teamopbouw en vigerende normering ten aanzien van (verschillende soorten)
velden en was- en kleedlokalen een overzicht opgesteld van de huidige capaciteit en benutting
van de voorzieningen op de verschillende buitensportparken.
In hoofdstuk 3 worden relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen omschreven die
de toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen zullen bepalen of beïnvloeden.
In hoofdstuk 4 worden trends en ontwikkelingen in de sport in kaart gebracht die van invloed
zijn op de toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen
Hoofdstuk 5 wordt op basis van de informatie voortkomend uit voorgaande
onderzoeksstappen en de NOC*NSF normering ten aanzien van velden en was- en
kleedlokalen de toekomstige kwantitatieve behoefte aan buitensportaccommodaties in beeld
gebracht. Hiertoe wordt 2020 als peiljaar gehanteerd.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan ten
aanzien van de wijze waarop de gemeente Hellevoetsluis kan inspelen op de toekomstige
behoefte aan gemeentelijke buitensportaccommodaties.
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Hoofdstuk 2.
2.1

Inventarisatie en analyse

Inleiding
De gemeente Hellevoetsluis ligt op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland. De gemeente
telt circa 40.000 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 46,14 km². In Hellevoetsluis
zijn meerdere mogelijkheden om sport te beoefenen. Zowel individueel als in
verenigingsverband kunnen de inwoners gebruik maken van de diverse sportvoorzieningen die
over de gemeente zijn verspreid. Naast zes gymzalen, drie sporthallen, een overdekt
zwembad dat gekoppeld is aan een van de sporthallen en twee tennisparken, beschikt de
gemeente ook over vijf buitensportparken. Er zijn eveneens verschillende commerciële
sportaanbieders in Hellevoetsluis die andere takken van sport aanbieden zoals fitness,
klimmen, vechtsport, paardensport en danssport.
Op basis van actuele ledenaantallen, teamopbouw en vigerende normering ten aanzien van
(verschillende soorten) velden en was- en kleedlokalen wordt een overzicht opgesteld van de
huidige capaciteit en benutting van de voorzieningen op de verschillende buitensportparken.
Hiertoe wordt een gerichte specificatie opgesteld van de velden en opstallen van de
verschillende buitensportaccommodaties. Als onderdeel van de inventarisatie wordt de
spreiding, c.q. bereikbaarheid van de sportparken en de organisatie- en beheerstructuur
kernachtig in beeld gebracht ten aanzien van eigendom en verantwoordelijkheidsverdeling
voor groot en klein onderhoud en exploitatie. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van
het regionale en overige sportaanbod in de gemeente. De benodigde gemeentelijke financiën
voor het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties leggen doorgaans een groot
beslag op het sportbudget. Als onderdeel van de inventarisatie wordt een gespecificeerd
overzicht opgesteld.

2.2

Inventarisatie accommodatieaanbod
Allereerst wordt in een spreidingskaart inzichtelijk gemaakt waar de sportparken in
Hellevoetsluis zich bevinden. Hierdoor kan de bereikbaarheid geschetst worden. Daarnaast
wordt een omschrijving gegeven van de voorzieningen per sportpark, het beheer, de
exploitatie en de financiën.
De gemeente Hellevoetsluis kent de volgende buitensportparken:
1. Sportcomplex vv Nieuwenhoorn
2. Sportcomplex AKV ’t Capproen
3. Sportcomplex De Kooistee
4. Sportcomplex vv Hellevoetsluis
5. Sportcomplex hc Voorne
6. Tennispark tv United Service
7. Tennispark tv De Kooistee
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2.2.1

Spreiding en bereikbaarheid
Het totale grondgebruik van de gemeente
Hellevoetsluis aan sportterreinen beslaat 35
hectare, wat overeenkomt met 0,8% van
het totale grondgebruik. In de
overzichtskaart van Hellevoetsluis zijn de
sportparken weergegeven. De voetbalvelden
zijn redelijk verspreid over de verschillende
wijken. Voor de inwoners in de wijken
richting de kruising tussen de Kanaalweg
Westzijde en de Nieuweweg (wijken Kickers
Bloem, Wagenzicht en Altena) is de
bereikbaarheid van de sportparken slechter
aangezien grotere afstanden afgelegd
moeten worden. Tennis heeft de minst
gunstige spreiding. Tennispark United
Service ligt volledig aan de westkant buiten
het centrum Hellevoetsluis terwijl
Tennispark De Kooistee aan de andere kant
aan de periferie van de gemeente ligt.
Vooral de inwoners in de noordelijk gelegen
wijken, zoals Altena, Salem en Kruishoeffe
moeten langere afstanden afleggen om te
tennissen. Sportcomplex HC Voorne
(hockey) is het minst goed bereikbaar voor
de wijken in het westen, eveneens voor
onder andere Altena, Salem en Kruishoeffe
en Kicker Bloem.

1

2

6

4

5

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Sportcomplex vv Nieuwenhoorn (voetbal)
Sportcomplex AKV ’t Capproen (korfbal)
Sportcomplex De Kooistee (voetbal en honk-, softbal)
Sportcomplex vv Hellevoetsluis (voetbal)
Sportcomplex hc Voorne (hockey)
Tennispark tv United Service (tennis)
Tennispark tv De Kooistee (tennis)

De totale verdeling van de buitensport laat een onevenredige spreiding zien van de
sportparken. Vooral in de meer (noord) oostelijk gelegen wijken van Hellevoetsluis zijn geen
buitensportvoorzieningen aanwezig.
2.2.2

Buitensportparken
Onderstaand overzicht geeft inzage in voorzieningen en faciliteiten per sportpark die
vervolgens nader worden uitgewerkt.
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Sportpark

Vereniging

Voorzieningen

Opmerkingen

Sportcomplex VV Nieuwenhoorn

Voetbalvereniging Nieuwenhoorn

4 wedstrijdvelden
1 wedstrijdveld pupillen
1 oefenveld
1 oefenhoek
12 kleedkamers

natuurgrasvelden

Sportcom plex AKV ’t Capproen

Korfbalvereniging AKV ’t Capproen

3 velden

Sportcomplex De Kooistee

FC Vlotbrug (voetbal)
HSV Hellevoet Athletics (honk softbal)

3 wedstrijdvelden
1 trainingsveld
1 oefenveld
10 kleedkamers

2 natuurgrasvelden
1 kunstgrasveld

Sportcomplex VV Hellevoetsluis

Voetbalvereniging Hellevoetsluis

3
1
1
9

2 natuurgrasvelden
1 kunstgrasveld

Sportcomlex HC Voorne

HC Voorne (hockey)

3 velden
4 kleedkamers

1 semi waterveld
2 zandingest rooide
kunstgrasvelden

Tennispark United Service

TV United Service

9 gravelbanen
2 kleedkamers

verlichting

Tennispark De Kooistee

TV De Kooistee

8 all -weather banen
1 miniveld
2 kleedkamers

verlichting

wedstrijdvelden
trainingsveld
oefenstrook
kleedkamers

Sportcomplex VV Nieuwenhoorn
Na de renovatie van de velden in 2007 heeft de gelijknamige voetbalvereniging op dit complex
de beschikking over vier wedstrijdvelden (105 x 69 meter), een wedstrijdveld voor pupillen
(69 x 52 meter), een oefenveld (68 x 55 meter) en een oefenhoek (60 x 40 meter). In 2007
zijn er drie was- en kleedlokalen extra gerealiseerd waardoor het totaal nu komt op twaalf
units. De voetbalvelden worden verhuurd aan de gelijknamige voetbalvereniging, die
verantwoordelijk is voor zowel het groot als het klein onderhoud. Voor het onderhoud
ontvangt de vereniging een onderhoudssubsidie die gebaseerd is op het meerjaren
onderhoudsplan. De kantine is eigendom van de vereniging en voor de onderliggende grond
wordt recht van opstal betaald. Naar verwachting zal vv Nieuwenhoorn binnen een periode
van 5 jaar verplaatst worden naar een locatie grenzend aan de Rand van Nieuwenhoorn. Door
verplaatsing van de voetbalaccommodatie naar de rand van Nieuwenhoorn, zal de spreiding
van de buitensportvoorzieningen verbeteren.
Sportcomplex AKV ’t Capproen
Korfbalvereniging ’t Capproen heeft op het gelijknamige sportcomplex de beschikking over
drie korfbalvelden die zij huurt van de gemeente waarbij alle onderhoudswerkzaamheden voor
de verantwoordelijkheid van de vereniging komen. Evenals de andere vereniging ontvangt
AKV ’t Capproen hiertoe een onderhoudssubsidie van de gemeente. De kantine is eigendom
van de vereniging met betaling van recht van opstal voor onderliggende grond.
Sportcomplex FC Vlotbrug
Op sportcomplex FC Vlotbrug is naast de gelijknamige voetbalvereniging tevens Honk- en
Softbalvereniging Hellevoet Athletics gehuisvest.
Voetbalvereniging FC Vlotbrug heeft de beschikking over twee wedstrijdvelden (natuurgras),
een trainingsveld en een oefenveld. Sinds 2007 heeft de voetbalvereniging tevens de
beschikking over één kunstgrasveld. Hiermee beschikt de vereniging over voldoende
capaciteit. Met de renovatie en uitbreiding van de was- en kleedlokalen in 2002 beschikt de
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voetbalvereniging over betere kleedkamers, echter 10 kleedkamers blijken in 2008
onvoldoende te zijn voor de vereniging. De voetbalvereniging huurt de velden van de
gemeente en is verantwoordelijk voor al het (regulier en groot) onderhoud. De
voetbalvereniging ontvangt hiervoor een onderhoudssubsidie. Het kunstgrasveld wordt ook
onder verantwoordelijkheid van de vereniging onderhouden en is uitbesteed aan een externe
partij. De kantine is eigendom van de vereniging en betaalt recht van opstal voor de
onderliggende grond aan de gemeente.
Honk- en softbal vereniging Hellevoet Athletics heeft op sportpark FC Vlotbrug, op basis van
medegebruik, de beschikking over een clubhuis en was en kleedlokalen. De vereniging huurt
een veld van de naburige voetbalvereniging FC Vlotbrug die hiertoe is voorzien van een honken softbal hoek. Op het hoofdveld honkbal spelen de seniorenteams en op het softbalveld
spelen de softbal- en jeugdhonkbalteams. Deze maken gebruik van een van de hoeken van
het honkbalveld. Het onderhoud van het veld wordt onder de verantwoordelijkheid van de
honk- en softbalvereniging tegen betaling uitgevoerd door de voetbalvereniging. In 2005
heeft het college van B&W een subsidie beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de
velden ten behoeve van de honk- en softbalsport. Daarbovenop is de vereniging een lening
aangegaan waarvoor de gemeente Hellevoetsluis voor de helft garant staat.
Sportcomplex VV Hellevoetsluis
Op sportcomplex VV Hellevoetsluis heeft de gelijknamige voetbalvereniging sinds 2007 de
beschikking over één wedstrijdveld kunstgras, twee wedstrijdvelden natuurgras, een
trainingsveld, een oefenstrook en een negental was- en kleedlokalen. Met de huidige
capaciteit blijkt voetbalverenging Hellevoetsluis goed te kunnen voorzien in haar wedstrijd- en
trainingsbehoefte. De voetbalvereniging huurt de voetbalvelden van de gemeente en is daarbij
tevens verantwoordelijk voor alle onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud van het
kunstgrasveld is uitbesteed aan een externe partij.
Sportcomplex HC Voorne
Op dit sportcomplex heeft de hockeyclub sinds 2004 de beschikking over een semi-waterveld
(hoofdveld) en twee zandingestrooide kunstgrasvelden. Deze velden vormen evenals de
kantine en de was en kleedlokalen (totaal vier kleedkamers) eigendom van de
hockeyvereniging en worden overdag gebruikt door het voortgezet onderwijs. De hockey
betaalt recht van opstal aan de gemeente voor de onderliggende grond en ontvangt jaarlijks
een exploitatiesubsidie.
Tennispark TV United Service
Tennisvereniging United Service heeft aan de Haringvlietweg de beschikking over negen
gravelbanen een kantine en twee was- en kleedlokalen. Tevens heeft de vereniging de
beschikking over een blaashal die twee banen kan beslaan zodat ook buiten het zomerseizoen
om van de tennisaccommodatie gebruik kan worden gemaakt. De banen en opstallen zijn
eigendom van de tennisvereniging die recht van opstal betaalt aan de gemeente voor de
onderliggende grond. In de winter van 2006/2007 heeft de vereniging het clubhuis
gerenoveerd.
Tennispark TV De Kooistee
Tennisvereniging de Kooistee heeft op het gelijknamige tennispark de beschikking over een
achttal all-weather banen en sinds 2006 tevens over een miniveld. Betreffende banen alsook
de kantine en de twee was- en kleedlokalen vormen eigendom van de tennisvereniging. De
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tennisvereniging maakt regelmatig gebruik van de subsidieregelingen binnen
breedtesportimpuls waaronder de sportinvesteringsregeling en jeugdsportsubsidie.
2.2.3

Organisatie en beheer
Voor het merendeel van de verenigingen ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van
de sportparken bij de verenigingen zelf die hiertoe financieel ondersteund worden door de
gemeente. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding van wasen kleedlokalen bij diverse verenigingen alsook in de renovatie van natuurgrasvelden en de
aanleg van kunstgrasvelden.
De korfbalvelden en voetbalvelden worden verhuurd door de gemeente aan de verenigingen.
De verenigingen ontvangen daarbovenop een onderhoudsvergoeding om de velden te
onderhouden en om een reserve aan te leggen voor groot onderhoud en reparatie. De
afspraken die gemaakt zijn over gebruikersvergoedingen zijn gebaseerd op onderzoek van
ISA-Sport en hebben een looptijd van vijf jaar.
Voor de honk- en softbalvelden van HSV Hellevoet Athletics is de vereniging voor het
onderhoud en het gebruik van het veld een huurovereenkomst aangegaan met
voetbalvereniging FC Vlotbrug. HSV Hellevoet Athletics heeft bij de gemeente een verzoek
ingediend voor een eigen honk- en softbal accommodatie bij de multifunctionele
accommodatie aan de Fazantenlaan of een ander nader te bepalen locatie.
De banen en opstallen bij de tennisaccommodaties zijn in eigendom van de bijbehorende
verenigingen waarbij recht van opstal wordt betaald aan de gemeente voor het gebruik van
de grond.
Uit reacties van de sportverenigingen blijkt dat er tevredenheid bestaat over de huidige taaken verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het beheer en onderhoud van de
buitensportaccommodaties.

2.2.4

Financiën
De benodigde gemeentelijke financiën voor het beheer en onderhoud van
buitensportaccommodaties leggen ook in Hellevoetsluis een groot beslag op het sportbudget.
Als onderdeel van de inventarisatie wordt in deze paragraaf een gespecificeerd overzicht
opgesteld aan de hand van kostenindicaties het gemeentelijk sportbudget voor 2008.
De gemeente Hellevoetsluis is in de begroting van 2008 uitgegaan van de volgende kosten en
baten voor de sportparken:
Sportpark
Sportcomplex FC Vlotbrug
Sportcomplex Nieuwenhoorn
Sportcomplex Hellevoetsluis
Sportcompex HC Voorne
Sportcompex AKV ’t Capproen
Tennispark TV United Service
Tennispark TV De Kooistee
Totaal

Kosten (€)

Baten (€)

85.400
72.700
50.200
44.400
19.000
1.050
1.025

7.000
7.000
7.000
0
1.400
0
0

273.800

22.400
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Met betrekking tot de voetbalaccommodaties wordt een jaarlijks tekort geconstateerd van
circa € 187.300,-. In totaal treedt een jaarlijks tekort op van ongeveer € 251.400,-.

2.3

Overige en regionale sportvoorzieningen
In onderstaande paragraaf wordt een inventarisatie gedaan van de overige
buitensportvoorzieningen en buitensporten in de regio. Deze sporten worden niet
meegenomen in de berekening van de behoefte voor buitensportvoorzieningen in
Hellevoetsluis richting de toekomst maar vormen daarentegen een beeld van het beschikbare
voorzieningenniveau in de omgeving.

2.3.1

Watersportcentrum van Europa
De watersport vormt een belangrijk
onderdeel van het gemeentelijk toeristisch
recreatief beleid. Uit de kadernotitie
Toerisme en Recreatie (2008) blijkt onder
meer de ambitie van Hellevoetsluis om uit te
groeien tot het watersportcentrum van
Europa. Door de ligging aan het water heeft
de gemeente zich reeds ontwikkeld tot een
watersportcentrum met 2.000 ligplaatsen
verdeeld over zes verschillende havens. Met
nog vier watersportverenigingen, een
catamaran- en kanoclub en een chartervloot
staat Hellevoetsluis bekend als een
belangrijk centrum voor de watersport.
Richting de toekomst wordt gedacht aan het verbeteren van de voorzieningen voor
watersporters aan wal, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van shuttlebussen maar ook
op het water zelf door het scheiden van ‘snelle’ vormen van watersport en overige sporten
zoals zwemmen en surfen. De uitwerking van het watersportbeleid wordt verwoord in de
nieuwe nota Toerisme en Recreatie.

2.3.2

Roeien Voorne-Putten
Roeivereniging Voorne-Putten is een
roeivereniging in oprichting, ontstaan uit een
fusie tussen twee kleinere verenigingen uit
Oostvoorne en Heenvliet. In Zwartewaal
(gemeente Brielle) willen de bestaande twee
roeivereniging een nieuwe roeivereniging
oprichten op een nieuwe locatie. Bij de hoek
van het kanaal bij Voorne en het
Voedingskanaal zal geïnvesteerd worden in
een nieuwbouwlocatie voor de vereniging. Momenteel tellen beide verenigingen samen 80
leden, richting de toekomst heeft de vereniging een groeipotentieel tot circa 350 leden.
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2.3.3

Atletiek
Atletiekvereniging Pallas ’93 is een groeiende vereniging met momenteel 112 leden. Bij Pallas
wordt hardlopen aangeboden voor alle niveaus.
In het gebied Voorne Putten bevindt zich slechts één atletiekbaan waar alle vormen van
atletiek worden aangeboden; die van Spark in Spijkenisse. Inwoners uit Brielle, Hellevoetsluis
en Westvoorne zijn aangewezen op het lidmaatschap van Voorne Atletiek; een vereniging met
456 leden, waarvan 57 jeugdleden. Hoewel Voorne Atletiek een Briellse vereniging is, zijn de
leden afkomstig uit het hele Voornse gebied.
De gemeente Brielle is voornemens om een nieuwe sportpark te realiseren naast de, in
ontwikkeling zijnde, nieuwbouwwijk Nieuwland-Oost. De ontwikkeling hiervan geschiedt onder
de werktitel “Sportpark Waardenburg”. Dit sportpark zal in ieder geval ruimte bieden aan de
buitensportverenigingen die nu nog in de wijk Meeuwenoord gevestigd zijn, maar die in het
kader van woningbouwontwikkelingen verplaatst dienen te worden. Dit betreft
voetbalvereniging Brielle, welke nog te vormen is uit een fusie tussen de voetbalverenigingen
SC Voorne en B.V.V. Wit Rood Wit, alsmede Tennisvereniging B.T.V. E’68. De gronden die de
gemeente Brielle voor Sportpark Waardenburg heeft verworven, biedt voldoende ruimte om
hier ook een atletiekaccommodatie op te vestigen. Hiermee zou een lang gekoesterde wens
van Voorne Atletiek in vervulling gaan. Verwacht wordt dat de besluitvorming over het wel of
niet realiseren van een atletiekaccommodatie zal afhangen van de mate waarin en snelheid
waarmee de gemeente Brielle opbrengsten uit de grondexploitatie van de wijk Meeuwenoord
kan genereren.

2.4

Sportparticipatie Hellevoetsluis
Op basis van de ledenaantallen kan een
uitspraak worden gedaan over de mate
waarin de bevolking in Hellevoetsluis in
georganiseerd verband aan
buitensportbeoefening doet. Door het
aantal leden van de sportverenigingen
gericht op buitensport in procenten van
de bevolking uit te drukken voor zowel
Hellevoetsluis als Nederland kan
bovendien inzichtelijk worden gemaakt
in hoeverre de lokale situatie afwijkt van
de nationale situatie. In dit overzicht zijn
de sporten in overzicht gebracht die
aangesloten zijn bij NOC*NSF.

Aantal verenigingsleden per tak van sport naar percentage van de
bevolking

Totaal
Tennis
Hellevoetsluis 2005

Korfbal

Nederland 2006

Baseball / softball
Hockey
Voetbal
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Uit het overzicht blijkt dat de belangstelling voor de opgenomen takken van sport onderling
nogal verschilt. Het totale percentage van de bevolking in Hellevoetsluis dat in
verenigingsverband aan buitensport participeert is 8,45%10. Voor Nederland is dit percentage
voor bovengenoemde sporten 12,83%. Het grootste verschil zit in de participatiegraad voor
voetbal (3,7% tegenover 6,67% in Nederland). Het aantal georganiseerde sporters bij
10

Bron: Statistisch jaaroverzicht, ledentallen verenigingen 2005, gemeente Hellevoetsluis.
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tennisverenigingen blijft eveneens achter in vergelijking met het totale percentage in
Nederland.

2.5

Capaciteit en benutting buitensportaccommodaties
Navolgend zal op basis van de huidige ledenaantallen, teamsamenstellingen en
planningsnormen het gebruik van de buitensportaccommodaties worden onderzocht. Deze
gebruiksintensiteit van de verschillende sportparken kan worden onderzocht aan de hand van
de planningsnormen die door NOC*NSF en/of de verschillende sportbonden zoals KNVB en
KNHB worden gehanteerd. Door het aantal daadwerkelijk aanwezige velden te vergelijken met
het aantal dat volgens de norm minimaal aanwezig dient te zijn, kan een uitspraak worden
gedaan over zowel de capaciteit als de benutting.
Vervolgens wordt het berekende capaciteitstekort dan wel –overschot waar nodig
genuanceerd, aangezien het hier slechts een genormeerde berekening betreft. Om de
gehanteerde planningsnormen te vertalen naar een uitkomst die specifiek van toepassing is
op de sportvelden en sportverenigingen in Hellevoetsluis wordt tevens lokaal beschikbare
informatie omtrent verenigingen en sportvelden meegenomen.

2.5.1

Voetbal
Hellevoetsluis telt drie voetbalverenigingen die elk een eigen accommodatie ter beschikking
hebben11. Bij het bepalen van de eventuele onder- of overcapaciteit geldt als uitgangspunt
dat:
de teamsamenstelling is aangehouden zoals deze door de KNVB wordt gehanteerd (20072008)12;
alle velden zijn natuurgrasvelden, tenzij anders vermeld;
de kwaliteit van de velden is van dien aard dat de technische bespelingsintensiteit
overeenkomst met de hiervoor geldende normen13;
het benodigd aantal kleedkamers is bepaald op basis van het huidige aantal
wedstrijdvelden en niet op basis van het benodigde aantal wedstrijdvelden;
een wedstrijdveld wordt gedefinieerd als een veld waar trainingen en wedstrijden op plaats
kunnen vinden. Een trainingsveld is daarentegen niet geschikt voor wedstrijden en kan dus
alleen gebruikt worden voor trainingen.
Vereniging
2008

seniore
n teams

junioren
teams

pupillen
teams

FC Vlotbrug

8

7

15

VV Nieuwenhoorn

7

15

20

VV Hellevoetsluis

6

5

8

21

27

43

Totaal

aantal
velden*

W
3
4
3
10

benodigde
velden*

T
2
3
2
7

W
4
4
2
10

T
2
2
1
5

saldo

W
-1
0
+1
0

T
0
+1
+1
+2

* T=trainingsvelden: trainingsvelden, oefenhoeken, pupillentrainingsvelden en keepershoeken zijn ten behoeven van
de normbepaling omgerekend naar volwaardige trainingsvelden. W=wedstrijdvelden
11
12

13

Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de teamindelingen.
Er blijken verschillen te zijn tussen de teamsamenstellingen van de KNVB en de gegevens vanuit de gemeente. In
bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillen. Bij vergelijking van de planningsnormen blijken er echter
geen discrepanties te zijn in het aantal benodigde velden. Waar nodig zijn er aanvullende opmerkingen geplaatst.
De technische bespelingsintensiteit van traditionele natuurgrasvelden bedraagt circa 250 uur per jaar; van
WeTravelden circa 400 uur per jaar.
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De voetbalverenigingen in Hellevoetsluis kennen in totaal circa 1470 leden, waarvan circa 800
jeugdspelers14. Voor het berekenen van het benodigd aantal velden wordt echter gebruik
gemaakt van de teamsamenstelling. De teamsamenstellingen per vereniging zijn opgevraagd
via de KNVB voor seizoen 2007-2008. In totaal beschikken alle verenigingen samen over 10
wedstrijdvelden en 7 trainingsvelden.
Aan de hand van de planningsnormen van het NOC*NSF kan een uitspraak worden gedaan
over de toereikendheid en gebruikscapaciteit van de voetbalaccommodaties15.
Volgens de planningsnormen dient Hellevoetsluis te beschikken over 10 wedstrijdvelden en 5
trainingsvelden met het huidige aantal teams. Gelet op het aantal gebruikers, zou het huidige
aantal wedstrijdvelden toereikend moeten zijn. Er wordt vanuit theoretisch oogpunt
geconstateerd dat er een overcapaciteit is van twee trainingsvelden.
Voor de berekening van het aantal benodigde kleedkamers wordt eveneens de NOC*NSF
norm gehanteerd. Bij alle verenigingen staan te weinig kleedkamers ten opzichte van het
aantal velden:
FC Vlotbrug heeft een tekort van vier kleedkamers;
VV Nieuwenhoorn heeft in theorie een tekort van acht kleedkamers. In de praktijk zal het
tekort minder zijn aangezien ook de oefenvelden in de normberekening zijn meegenomen;
VV Hellevoetsluis heeft een tekort van vijf kleedkamers. In de praktijk zal ook hier blijken
dat het tekort niet in deze mate ervaren wordt in verband met het incalculeren van de
oefenstrook.
Voor de voetbalverenigingen afzonderlijk gelden de kwalitatieve nuances met betrekking tot
de interpretatie van de normen:
Voor de sportparken in Hellevoetsluis geldt dat de trainingscapaciteit ook uit halve
trainingsveldjes, pupillenveldjes en oefenstroken bestaat. Hierdoor blijkt dat de totale
theoretische overcapaciteit in de praktijk niet in deze mate gehandhaafd blijft.
FC Vlotburg heeft volgens de nationale normen 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden
nodig met het huidige aantal teams. In de tabel is te zien dat de vereniging 3
wedstrijdvelden heeft waardoor het lijkt alsof er een tekort is aan velden. In 2007 heeft
FC Vlotbrug echter de beschikking gekregen over een kunstgrasveld. Omdat het
kunstgrasveld meer bespeelbare uren heeft dan een natuurgrasveld en er alleen
organisatorische beperkingen bestaan, wordt het tekort aan ruimte opgeheven.
VV Nieuwenhoorn zou volgens de NOC*NSF normen moeten beschikken over 4
wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden. Hierdoor is het huidige aantal wedstrijd- en
trainingsvelden toereikend. In het onderzoek naar de voetbalvoorzieningen in
Hellevoetsluis (november 2006) zijn de velden bij VV Nieuwenhoorn gerenoveerd. Voordat
renovatie plaatsvond, had de vereniging volgens theoretische normberekeningen genoeg
capaciteit, maar de bespelingsdruk was te hoog gezien de sterk verouderde velden. Na de
renovatie blijkt het aantal beschikbare trainings- en wedstrijdvelden voldoende. In de
toekomst wordt echter verwacht dat de bespelingsdruk verder toe zal nemen omdat de
jeugd- en de seniorenteams op een steeds hoger niveau spelen.

14
15

Bron: Onderzoek voetbalvoorzieningen Hellevoetsluis 2006, Gemeente Hellevoetsluis.
Zie bijlage 2 voor een overzicht van de berekening van de benodigde capaciteit per vereniging.

Hopman•Andres Consultants BV, Postbus 23, 3870 CA Hoevelaken, Telefoonnummer: 033-4892929, www.hopman-andres.nl

12

Binnen een periode van vijf jaar zal de vereniging echter naar alle waarschijnlijkheid
verhuizen naar een nieuwe locatie aan de rand van Nieuwenhoorn.
Recentelijk heeft de voetbalvereniging een Voetbalschool opgezet om de jongste leden
(tussen 5 en 8 jaar) een trainingsopleiding te bieden ter ontlasting van de D, E en F
jeugdteams. In de loop van het seizoen 2008-2009 zullen deze teams tegen andere
voetbalscholen wedstrijden gaan spelen. Trainingen vinden plaats op woensdag- en
zaterdagmiddag. Door deze groei zal de capaciteitsdruk toenemen maar het zal volgens
de planningsnormen van het NOC*NSF geen invloed hebben op het aantal benodigde
velden in de huidige situatie.
VV Hellevoetsluis heeft in de afgelopen jaren (2006-2008) een dalend aantal teams.
Volgens de normen heeft de vereniging voldoende capaciteit met 2 wedstrijdvelden en 1
trainingsveld. Voor de aanleg van het kunstgrasveld in 2007 kampte de vereniging door
de slechte kwaliteit van de velden met een tekort aan trainingsmogelijkheden. Met de
aanleg van de kunstgrasconstructie heeft de vereniging momenteel voldoende capaciteit.

2.5.2

Hockey
Hockeyvereniging HC Voorne heeft de beschikking over één semi-waterveld en twee zand
ingestrooide kunststofvelden. Deze kunststofconstructies kennen geen bespelingsbeperking
anders dan organisatorisch van aard. Vergeleken met het landelijk gemiddelde mag ook de
hockeysport in Hellevoetsluis zich een stijgende populariteit verheugen. De enige
hockeyvereniging in de gemeente is gevestigd op sportpark Voorne en telt inmiddels 33
competitiespelende teams (2008-2009). De vereniging heeft volgens de planningsnormen van
NOC*NSF voldoende capaciteit. Er zijn drie velden benodigde voor de zaterdagcompetitie en
één voor de zondagcompetitie. De drie beschikbare velden zijn hiermee voldoende voor het
huidige aantal teams waardoor uitbreiding op korte termijn niet noodzakelijk is. Volgens de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)16 kent de vereniging geen wachtlijsten voor de
senioren of de junioren. Bij de berekening van de huidige capaciteit zijn de
reglementsartikelen van de KNHB als uitgangspunt gehanteerd omrent wedstrijdgebruik van
de velden. Daarbij is de zaterdag gereserveerd voor al het jeugdhockey en de zondag voor
het seniorenhockey.

2.5.3

Soft-, honkbal
HSV Hellevoet Athletics maakt gebruik
van één gecombineerd honk- en
16

Bron: Waar zitten de 60.000 nieuwe KNHB leden, Groeipotentieel per postcodegebied, februari 2007.
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softbalveld op sportpark FC Vlotbrug. De vereniging huurt het veld van de voetbalvereniging
FC Vlotbrug. Het onderhoud wordt verzorgt door FC Vlotbrug.
In 2002 is HSV Hellevoet Athletics in de gelegenheid gesteld om op één trainingsavond en in
het weekend gebruik te maken van een trainingsveld en een grasstrook op het sportpark van
FC Vlotbrug. Op dat moment was er voldoende capaciteit om een honk- en softbalvereniging
te huisvesten, gezien FC Vlotbrug op dat moment 26 teams had. In de tussenliggende periode
is het ledenaantal van FC Vlotbrug gegroeid flink gegroeid naar 37 teams. Ook de honk- en
softbalvereniging is behoorlijk gegroeid naar 120 leden, waardoor het aantal trainingsavonden
is uitgebreid naar drie avonden.
Momenteel ervaren beide verenigingen knelpunten ten aanzien van de capaciteit. FC Vlotbrug
zou graag de gehele week gebruik maken van het trainingsveld met een eventuele
opwaardering naar een trainingsveld om in de weekenden te kunnen voldoen aan een
wedstrijdcapaciteit van vier velden.
De honk- en softbalvereniging zou graag het aantal trainingsavonden uitbreiden, waardoor
men meer beslag gaat leggen op het trainingsveld van FC Vlotbrug.
Indien de huidige situatie wordt gehandhaafd, ontstaat er een tekort aan trainingsfaciliteiten
en op termijn een tekort aan wedstrijdfaciliteiten bij FC Vlotbrug, waarbij het omzetten van
een natuurgrasveld naar kunstgras geen soulaas biedt voor een tekort aan wedstrijdvelden.
2.5.4

Korfbal
Wedstrijden van senioren- en jeugdteams (15 jaar en ouder) geven dezelfde belasting voor
het speelveld. Voor jongere spelers geldt een minder zware belasting, zowel door de kortere
wedstrijdduur als de lagere bespelingsintensiteit. De norm wordt berekend op basis van
gemiddelde bespelingsschade en rekeninghoudend met de tijdfactor. Een kwalitatief goed
aangelegd en goed onderhouden natuurgrasspeelveld laat een bespeling van drie wedstrijden
per week toe. Volgens de nationale planningsnormen heeft AKV ’t Capproen voldoende velden
beschikbaar. Er zijn twee natuurgrasvelden benodigd voor het huidige aantal teams (2008) of
één kunstgrasveld. Gezien het feit dat de vereniging de beschikking heeft over drie
natuurgrasvelden, is er geen sprake van ondercapaciteit en is de huidige ruimte van de
accommodatie meer dan voldoende.

2.5.5

Tennis
De planningsnorm hanteert een gemiddelde van 50 tot 90 spelers per baan voor zowel gravel
als niet-gravel banen, afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van verlichting en de
mogelijkheid om de banen de hele dag door te bespelen.
vereniging
TV United Service
TV De Kooistee

leden
2008
462
601

capaciteit
90 per baan
90 per baan

aantal
banen
9
9

benodigde
banen
6
7

saldo
+3
+2

Voor beide verenigingen wordt een overcapaciteit geconstateerd. TV United Service heeft een
overcapaciteit van drie banen, TV De Kooistee van twee banen. De capaciteit in Hellevoetsluis
is daarmee als voldoende te kwalificeren waarbij beide verenigingen ruimte hebben om te
groeien in de toekomst. Aangezien de tennisparken in eigendom en beheer zijn van de
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verenigingen zelf, heeft de gemeente weinig invloed op in- of uitbreiding van de
accommodaties.

2.6

Conclusies
De buitensportaccommodaties liggen redelijk verspreid over Hellevoetsluis. Per tak van
sport is de spreiding echter minder gunstig. Vooral voor de wijken in het meer oostelijk
gelegen deel van Hellevoetsluis zijn geen voorzieningen aanwezig.
In algemene zin bestaat er tevredenheid over de huidige taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het beheer en onderhoud van
buitensportaccommodaties.
Onderhoud van de buitensportparken legt een groot beslag op het gemeentelijk
sportbudget.
Watersport neemt een belangrijke plaats in het toeristisch recreatief beleid van
Hellevoetsluis.
De buitensportparticipatie in Hellevoetsluis ligt onder de gemiddelde participatiegraad in
Nederland (8,45% tegenover 12,83%).
Vooral voetbal en tennis blijven achter bij de nationale cijfers.
Er was in het verleden sprake van ondercapaciteit bij de voetbalverenigingen. Door
investeringen van de gemeente in de aanleg van diverse kunstgrasvelden zijn de tekorten
opgeheven.
Er is volgens de theoretische normenbepaling een lichte overcapaciteit aan
trainingsvelden voor de voetbal. In de praktijk is dit echter niet merkbaar.
Volgens de normen is er een tekort aan kleedkamers bij alle voetbalverenigingen. Enige
nuancering is noodzakelijk gezien het meerekenen van oefenhoeken en -stroken.
De beschikbare capaciteit voor de hockeysport is volgens de normen toereikend voor het
huidige aantal leden en teamsamenstellingen.
De maximale capaciteit van de honk- en softbalvereniging is bereikt. Daarnaast hebben
overige voornamelijk kwalitatieve factoren een negatieve invloed op de bespeelbaarheid
van het veld en de mogelijkheden van de vereniging.
Het huidige aantal velden is toereikend voor de korfbalsport, mits deze velden kwalitatief
in goede staat zijn en goed onderhouden worden.
De twee tennisverenigingen hebben een overcapaciteit met het huidige aantal leden. Er is
in Hellevoetsluis voldoende ruimte om te tennissen en ook voor eventuele groei van het
ledenbestand voor beide verenigingen.
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Hoofdstuk 3.
3.1

Maatschappelijke ontwikkelingen

Inleiding
Ten behoeve van de visievorming in algemene zin en de bepaling van de toekomstige
behoefte aan buitensportaccommodaties in het bijzonder worden relevante ontwikkelingen en
trends helder in beeld gebracht. Primair gaat het hierbij om demografische, sportieve en
lokale ontwikkelingen. Ten aanzien van trends wordt tevens ingegaan op de relatie tussen
onderwijs (brede school) en sport, het belang van spreiding en bereikbaarheid alsook de vooren nadelen van clustering c.q. koppeling van binnen- en buitensportvoorzieningen.

3.2

Demografische ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt allereerst inzicht geboden in de huidige demografische kenmerken
van Nederland en de gemeente Hellevoetsluis, zodat de invloeden voortkomend uit deze
kenmerken meegenomen kunnen worden bij de bepaling van de toekomstige behoefte aan
buitensportaccommodaties.

3.2.1

Nationaal
Het aantal inwoners in Nederland neemt toe tot 2020 met circa 2,7%. Er is sprake van een
toename van de bevolking, echter de groei zwakt af, mede door een sterk dalend
migratiesaldo. Eveneens vindt een verschuiving plaats van het aandeel van de bevolking in
verschillende leeftijdscategorieën.
Er vindt een daling plaats van het aantal
jongeren (ontgroening) en een stijging van het
aantal ouderen vanaf 60 jaar (vergrijzing). Het
aantal ouderen groeit vooral sterk door de
naoorlogse geboortegolf en een stijgende
levensverwachting. Het aandeel 65 plussers
stijgt met bijna 35%.

Nederland
Leeftijd
2008
2020
3.957.103
3.772.640
0-20 jaar
10.032.537
9.835.084
20-65 jaar
2.368.352
65 jaar of ouder
3.192.455
16.357.992 16.800.179
Totaal
Demografische druk
0,63
0,71
Bron: CBS, maart 2008

∆%
-4,7
-2,0
34,8
2,7

Verwacht wordt dat het aantal particuliere huishoudens sterk zal groeien. Dit wordt vooral
veroorzaakt doordat meer mensen alleen gaan wonen. Het aantal eenpsersoonshuishoudens
zal stijgen terwijl de meerpersoonshuishoudens in aantal zullen afnemen. De toename van het
aantal alleenstaanden ligt voor twee derde bij personen van 65 jaar en ouder omdat ouderen
ook tot steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen.
3.2.2

Hellevoetsluis
De totale bevolking in de gemeente stijgt in
2020 met 4,2% ten opzichte van 2008. In
Hellevoetsluis vindt dezelfde ontwikkeling plaats
als op nationaal niveau, echter de toename van
het aantal ouderen en de daling van het aantal

Hellevoetsluis
Leeftijd
0-20 jaar
20-65 jaar
65 jaar of ouder
Totaal
Demografische druk
Bron: CBS, maart 2008

2008
9.522
25.336
4.775
39.633
0,56

2015
8.798
25.424
6.595
40.817
0,61

2020 ∆%
8.623 -9,4
24.797 -2,1
7.876 64,9
41.296
4,2
0,67
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jongeren zijn relatief gezien groter. Het aandeel jongeren onder de 20 jaar daalt met 9,4%. In
2020 stijgt het percentage van de bevolking vergeleken met 2008 in Hellevoetsluis boven de
65 jaar met bijna 65%.
Er vindt in de gemeente een sterke vergrijzing (of verzilvering) plaats. Deze ontwikkelingen
zullen invloed hebben op de toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen.

3.3

Sociaal maatschappelijke trends en ontwikkelingen
Individualisering in Nederland heeft tot gevolg dat mensen meer op zelfstandige basis
activiteiten ondernemen en ontplooiingsmogelijkheden benutten. De jaren van voorspoed
lijken daarin als katalysator te hebben gefungeerd. De ontwikkeling van een toenemende
individualisering lijkt zich echter om te buigen naar nieuw collectivisme. In toenemende mate
wil men ergens onderdeel vanuit maken en ergens bijhoren zij het zonder structurele
verplichtingen.
De sportvereniging ondervindt veel concurrentie van de vele andere mogelijke vormen van
vrijetijdsbesteding. De keuze op de vrijetijdsmarkt is groot. Er zijn in de afgelopen jaren op
allerlei vlakken commerciële activiteiten bijgekomen. Op het gebied van sportbeoefening is het
niet anders. De keuze aan activiteiten is breed en het gebruikersgedrag vluchtig: het ‘zappgedrag’ van de consument tussen diverse vormen van activiteiten is groot. Men wisselt snel
van activiteit, heeft een korte spanningsboog en is zoekende. Daarnaast kunnen sommige
ontwikkelingen beter betiteld worden als een hype of rage: het verschijnsel geniet tijdelijk
grote belangstelling, waarna het wordt genormaliseerd of zelfs wordt vergeten.
Een zich voortzettende ontwikkeling is dat mensen op sportgebied sneller kiezen voor een
individuele sport, die (ook) in ongeorganiseerd verband beoefend kan worden. Voorbeelden
hiervan zijn fitness en skaten, maar ook
zwemmen, fietsen en hardlopen en nordic
walking kunnen hiertoe gerekend worden.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een
verminderde behoefte aan gemeentelijke
binnensportaccommodaties, een intensiever
gebruik van de buitenruimte ten behoeve van
sportbeoefening en een toename in het
marktaandeel van commerciële
sportaanbieders. Zo is in Hellevoetsluis het
commerciële sportaanbod goed voor circa
50% van de totale sportparticipatie.
Ondanks de toegenomen sportdeelname en de positieve bijdrage die dit levert aan het
behalen van beweegnormen, is het aantal mensen met overgewicht verder gegroeid.
Overgewicht en obesitas vormen een snel groeiend probleem voor de gezondheid in
Nederland. Inmiddels lijdt meer dan 40% van de bevolking aan overgewicht, waarvan 10%
aan zeer ernstig overgewicht, oftewel obesitas. Nederland lijkt met een vertraging van
ongeveer 10 jaar de Amerikaanse trend te volgen. In de Verenigde Staten bedragen de
prevalenties van overgewicht en obesitas momenteel respectievelijk 56% en 22% (NIGZ
2004).
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3.3.1

Sociaal culturele ontwikkelingen
Etniciteit vormt een belangrijke sociaal-culturele factor binnen de Nederlandse maatschappij
en is tevens van invloed op de mate van en soort sportparticipatie. Een nadere beschouwing
van de veranderingen in de bevolkingssamenstelling qua etniciteit van Hellevoetsluis voor de
periode 2007-2020 (zie tabel) wijst uit dat het allochtone deel van de bevolking enigszins
toeneemt (circa 2,5%).
Uit een vergelijk met de landelijk en provinciale ontwikkelingen volgt dat dit een relatief
geringe toename is. De landelijke (circa 3%) maar met name de provinciale ontwikkeling (+
circa 4%) tonen een grotere toename in het aandeel allochtone bevolking.
% Allochtone bevolking
De verschillen in sportdeelname op
2007
2010
2015
2020
basis van etniciteit zijn in de periode regio
Nederland
19,4%
20,0%
21,2%
22,3%
’99 – ‘03 iets verkleind maar zijn bij
Zuid-Holland
26,4%
27,0%
28,6%
30,1%
individuele sporten nog aanzienlijk
Hellevoetsluis
16,4%
17,5%
18,2%
18,9%
(12%). Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat de tweede generatie allochtonen wel meer deelneemt aan sport dan de eerste
generatie. Tevens kan een verschuiving in het soort sport optreden aangezien allochtonen een
andere sportinteresse hebben (minder individueel) dan allochtonen.

3.4

Sociaal-economische trends en ontwikkelingen
Het consumentenvertrouwen laat een negatieve ontwikkeling zien17. Zo krijgt ook het
vertrouwen in de toekomstige economie een zware klap te verduren. Waarschijnlijk valt deze
daling te wijten aan de crisis op de internationale financiële markten door dubieuze
hypotheken in de VS, dalende koopkracht in 2008 en onrust op de aandelenbeurzen. Ook de
koopbereidheid van de consumenten is gedaald, maar zeker niet zo sterk als het
consumentenvertrouwen. Andere economische indicatoren geven een meer positief beeld. Zo
zijn producenten nog steeds positief gestemd, is de export toegenomen en is de werkloosheid
gedaald18.
Mede onder druk van het overheidsbeleid is het gemiddeld besteedbaar inkomen per
huishouden in de periode 2001-2005 teruggelopen met 1%. In de periode daarvoor (19952000) is het besteedbaar inkomen juist gestegen met 8%19. Verwacht wordt dat de komende
jaren het besteedbaar inkomen enigszins zal stijgen door de verbeterende economische
omstandigheden. Dit zal een positief effect hebben op de sportparticipatie in het algemeen.
Vrije tijd, benodigd voor het participeren in sport, cultuur en recreatie, staat in toenemende
mate onder druk. CAO’s komen moeilijker tot stand en werkgevers sturen aan op verlenging
van de arbeidsuur, niet alleen door vermagering van de prepensioenregelingen, maar ook
door de roep om een langere gemiddelde werkweek. In de regel neemt sportparticipatie toe
naarmate de sociaal-economische positie van mensen verbetert. Dit heeft zich ondermeer
geuit in de sterke ontwikkeling van commerciële sportaanbieders zoals fitnessaccommodaties.
Hiermee is tegemoet gekomen aan de vraag van de steeds koopkrachtiger consument naar
variatie en flexibiliteit. Deze ontwikkelingen zullen ook in de toekomst een positieve invloed
hebben op sportdeelname in Hellevoetsluis.

17
18
19

CBS, juli 2008
CBS, november 2007
SCP, september 2007
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Onder 15-25 jarigen is de totale arbeidsparticipatie in de periode 2000 tot 2005 afgenomen.
Dit is enerzijds een gunstig vooruitzicht voor ondermeer de wedstrijdsport waarvoor
bijbaantjes op zaterdag en zondag een directe bedreiging vormen. Anderzijds betekent dit een
afname van de bestedingsruimte. Daarnaast worden de verworven financiële middelen vaak
geïnvesteerd in typische producten van de moderne tijd, zoals iPods en merkkleding.

3.5
3.5.1

Relevante beleidsontwikkelingen
Nationaal
De belangstelling voor sport en bewegen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit vertaalt
zich in actief overheidsbeleid ten aanzien van sport en bewegen. De nota “Tijd voor Sport;
bewegen, meedoen, presteren” en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma “Samen voor
Sport” kent de centrale thema’s: bewegen, meedoen en presteren. Middels het Nationaal
Actieplan Sport en Bewegen wordt nadere uitwerking gegeven aan het thema bewegen dat
zich richt op het bevorderen van lichamelijke activiteit. De Alliantie School en Sport, meedoen
allochtone jeugd door sport en het masterplan Arbitrage vormen de inhoudelijke speerpunten
van het thema Meedoen. Het thema presteren richt zich op talentontwikkeling, coaches,
topsportevenementen en innovatie.
Het kabinet Balkenende IV wenst binnen de betreffende beleidskaders nog een nader accent
te leggen op het stimuleren van sportverenigingen zodat deze beter hun maatschappelijke
taken kunnen vervullen. Zo heeft staatssecretaris Bussemaker de beleidsbrief “de Kracht van
Sport” doen uitgaan waarin ze aandacht vraagt voor versterking van de sportverenigingen,
het stimuleren van de deelname aan sport door mensen met een beperking en een
intensivering van de topsportprogramma’s. Hiertoe worden tevens financiële middelen ter
beschikking gesteld.
In het kader van de Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur gaan de ministeries van VWS en
OCW, de VNG, NOC*NSF, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties en de
Cultuurformatie 2.500 fte combinatiefuncties in de periode realiseren. Een combinatiefunctie
is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk te werk
wordt gesteld in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat
derhalve uit twee delen. Hierbij kan gedacht worden aan een vakdocent lichamelijke
opvoeding die tevens actief is voor de sportvereniging of als sport-buurtwerker.
De combinatiefuncties dienen te leiden tot:
- meer sport- en cultuuraanbod op en om de brede school in het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs (dat kan dus ook zijn: bij de sportvereniging of de culturele
instelling);
- De ontwikkeling van meer brede scholen met een sport- en cultuuraanbod, om te
beginnen in de 40 krachtwijken
- versterking van ongeveer 10% van de sportverenigingen, zodat deze naast het bedienen
van hun leden, ook iets kunnen betekenen voor het onderwijs, de naschoolse opvang, de
wijk en/of specifieke (inactieve, kwetsbare) doelgroepen.
De combinatiefuncties worden gefinancierd door het ministerie van VWS en OCW en de
deelnemende gemeenten. De rijksoverheid financiert het eerste jaar van deelname van de
gemeente volledig.
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Als landelijke koepelorganisatie van de georganiseerde sport in Nederland richt NOC*NSF haar
pijlen op: a) een sterker marktaandeel voor de sport, b) Nederland bij de Top van de wereld
en c) een intensievere samenwerking om de georganiseerde sport te versterken.
Om het huidige marktaandeel (33,2% ) te versterken wordt ondermeer ingezet op een
sportaanbod dat beter aansluit op de vraag uit de markt, een professioneel betaald kader,
intensievere samenwerking met gemeenten, gezondheidsinstellingen en bedrijfsleven en in
het bijzonder het onderwijs. Om als welvarend land zich te kunnen handhaven in de top 10
van de wereld 20 richt de sportkoepel zich ondermeer op innovaties en de realisatie van
specifieke topsporttrainingsaccommodaties. Qua samenwerking is de sportkoepel tevens
‘intern’ gericht naar haar leden. Middels samenwerkingsverbanden op inhoudelijk en
ondersteunend vlak en in sommige gevallen ook het daadwerkelijk samengaan van
sportbonden, wordt een krachtigere organisatiestructuur beoogd.
Betreffende ontwikkelingen zullen naar verwachting een positieve uitwerking hebben op het
sport en beweeggedrag en eveneens een positieve uitwerking op de behoefte aan
buitensportaccommodaties.
3.5.2

Provinciaal
Het sportbeleid van de provincie Zuid-Holland zoals verwoord in “Sport Scoort” is gericht op
het leveren van een bijdrage aan het versterken van de provinciale sportinfrastructuur en er
voor te zorgen dat met name jongeren en ouderen meer gaan bewegen en sporten. Het
provinciale sportbeleid wordt uitgewerkt langs de navolgende vier hoofdlijnen:
- verbeteren van de samenwerking tussen buurt, onderwijs, sport;
- sport, bewegen en gezondheid;
- sport en ruimte, en
- versterken sportinfrastructuur.
De provinciale sportraad speelt een belangrijke
ondersteunende rol bij de uitvoering van het
sportbeleid. Met haar sportbeleid maakt de
provincie een duidelijke keuze voor de
breedtesport en niet voor de topsport. Zo zal zij
geen eenmalige evenementen subsidiëren maar
wel samenhangende projecten die gericht zijn op
het vergroten van de maatschappelijke waarde
van sport. In samenwerking met ondermeer NISB,
NOC*NSF, de sportbonden en de gemeenten wenst de provincie de implementatie van
succesvolle beweegprogramma’s te bevorderen en de sportverenigingen te ondersteunen.

3.5.3

Lokaal beleid Hellevoetsluis
In het verleden (1999) heeft de gemeente Hellevoetsluis door middel van de sportnota een
voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid ingezet voor het bevorderen
van de georganiseerde sport. Er zijn verschillende maatregelen genomen om
sportinvensteringssubsidies te ontwikkelen zodat ook sportaccommodaties kwalitatief en
kwantitatief met de tijd mee konden gaan.
20

Met top 10 wordt in dit verband gerefereerd aan de medaille ranking bij Olympische Spelen.
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In 2001 kwam de breedtesportimpuls ‘Sport in een vitale gemeente’. De breedtesportimpuls
heeft een vijftiental projecten voortgebracht en is ingezet als middel om een bijdrage te
leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en ter versterking van de
algemene lokale sociale infrastructuur.
Voor de periode 2007-2010 heeft de gemeente met de inzet
van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sportimpuls) het
welzijn van de jongeren in de wijken Kooistee en
Hellevoetsluis-West willen bevorderen. De BOS-impuls is
tevens ingezet als middel om ongewenst gedrag tegen te
gaan door het aanleren van respectvolle omgangsvormen.
Hiermee hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan een
veilig en plezierig klimaat in de wijken. Voorts wordt
aandacht besteed aan de gezondheid van jongeren door het
stimuleren van sport en bewegen en door gezonde eet- en
leefgewoonten.
In aansluiting op het strategisch collegeplan en
topprioriteiten 2006 t/m 2010 wordt met een nieuwe sportnota de uitdaging aangegaan om
een gezondere en sportievere samenleving te krijgen en maatschappelijke samenhang te
bevorderen. De thema’s ‘Gezond leven’, ‘Actief meedoen’ en ‘presteren’ zullen hierbij de
centrale thema’s gaan vormen.
Met het sportbeleid wil de gemeente Hellevoetsluis voorwaarden scheppen om te kunnen
sporten en bewegen. De missie die de gemeente hiervoor geformuleerd heeft, luidt als volgt:
De gemeente Hellevoetsluis richt zich -in samenwerking met partners- op het stimuleren
van het sporten en bewegen als leuke en gezonde manier om het welzijn van alle inwoners
te bevorderen. Hiertoe worden voorwaarden geschept (accommodaties, subsidies en
tarieven) en laagdrempelige activiteiten aangeboden.

Op gebied van buitensportaccommodaties heeft de gemeente reeds stappen ondernomen om
de voorzieningen te verbeteren:
renoveren en uitbreiden van kleed- en wasruimten bij F.C. Vlotbrug (2002);
renoveren van kleed- en wasruimten bij V.V. Hellevoetsluis (2002);
vernieuwen hockeykunstgrasveld bij Hockeyclub Voorne (2004);
aanleggen twee kunstgrasvelden bij V.V. Hellevoetsluis en F.C. Vlotbrug (2007);
renoveren van voetbalvelden bij V.V. Nieuwenhoorn (2007);
renoveren van clubhuis bij Tennisvereniging United Service (2007);
verstrekken van garantstellingen om de Honk- en Softbalvereniging te accommoderen
(2005);
verstrekken van subsidies voor accommodatietoepassingen.
Daarnaast heeft de gemeente specifieke wensen ten aanzien van het sportbeleid zoals:
extra sportactiviteiten voor jongeren;
de realisatie van een multifunctionele accommodatie;
de realisatie van twee gymnastieklokalen;
het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van buitensportaccommodaties.
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Kortom, de gemeente Hellevoetsluis wil sport blijvend niet alleen inzetten als doel, maar ook
als middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te bereiken, zoals sociale cohesie in
buurten en wijken waarbij raakvlakken versterkt worden met ruimtelijke ordening, welzijn,
wijkbeheer, onderwijs, jongerenwerk en vrijwilligerswerk. Dit zal een positieve uitwerking
hebben op de behoefte aan buitensportaccommodaties.

Hopman•Andres Consultants BV, Postbus 23, 3870 CA Hoevelaken, Telefoonnummer: 033-4892929, www.hopman-andres.nl

22

Hoofdstuk 4.
4.1

Sporttechnische ontwikkelingen

Inleiding
Iedere sport is aan verandering onderhevig en ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de
eisen die worden gesteld aan de voor de betreffende sport geschikte accommodatie. In dit
verband worden de volgende ontwikkelingen nader uitgelicht: clustervorming en
multifunctioneel gebruik, verzelfstandiging van sportaccommodaties, sport en onderwijs,
opkomst ongeorganiseerde sport, commerciële sportaanbieders en nationale
ledentalontwikkelingen.

4.2

Ruimtelijke ordening
Het clusteren van sociaal-maatschappelijke voorzieningen is een belangrijke ontwikkeling bij
het beperken van investerings- en exploitatiekosten. Bij clustervorming is er sprake van het
samengaan van afzonderlijke voorzieningen in één accommodatie. De opkomst van de
zogenaamde “leisure centers” waar verschillende sporten zoals squash, tennis, klimmen,
fitness, bowling, etcetera onder één dak zijn geïntegreerd, is een goed voorbeeld van deze
ontwikkeling. De ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie aan de Fazantalaan in
Hellevoetsluis vormt hier een goed voorbeeld van. Onderwijs, sport en commerciële
sportaanbieders komen samen in één geclusterde voorziening.
Het clusteren van voorzieningen heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste is er bij
clustering door synergetische effecten sprake van schaalvoordelen waardoor een
kostenbesparing optreedt. Een clustervoorziening behoeft maar één centrale entree,
horecavoorziening, technische ruimte, beheerderruimte, etcetera te hebben. Ten tweede kan
een opbrengstenverhoging optreden doordat een voorzieningencluster een grotere
aantrekkingskracht heeft op zowel de potentiële als de bestaande gebruikers.
Een clustervoorziening kan als centrale ontmoetingsplaats fungeren voor mensen met
verschillende doeleinden. Hierdoor wordt een grotere bezoekersstroom gegenereerd waardoor
meer potentiële bezoekers zich aangetrokken zullen voelen dan door een individuele
voorziening met een functie.
Voor gebruikers geldt dat zij, bijna ongemerkt, in staat worden gesteld om laagdrempelig
kennis te maken met de andere voorzieningen, wat tevens kan leiden tot een impuls voor
deze voorzieningen. Een clustering van sportfuncties met onderwijs- en zorgfuncties, maar
ook met bepaalde profitfuncties (horeca en detailhandel), behoort tot de mogelijkheden.
Een clustervoorziening kent specifieke ruimten die in één configuratie of op één locatie bijeen
zijn gebracht met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke entree. Een multifunctionele
accommodatie kent generieke ruimten die voor meervoudige doeleinden kunnen worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld een sporthal die tevens als evenementenvoorziening wordt
gebruikt. In de praktijk beschikken veel clustervoorzieningen ook over enkele multifunctionele
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ruimten zoals bijvoorbeeld een vergaderzaal. Ook multifunctionele accommodaties kennen
vaak enkele specifieke ruimten zoals bijvoorbeeld de horeca.
Het clusteren en voor meervoudig gebruik geschikt maken van voorzieningen kan leiden tot
het besparen van kosten en het verhogen van opbrengsten. Door specifieke voorzieningen te
clusteren kunnen de algemeen benodigde facilitaire voorzieningen zoals entree, sanitair,
interne verbindingswegen, etcetera worden gedeeld. Wanneer de gebruiksmomenten elkaar
niet overlappen, kan de gebruiksintensiteit worden verhoogd door voorzieningen voor
meervoudig gebruik geschikt te maken. Met de realisatie van de campus aan de Fazantlaan
wordt nader uitwerking gegeven aan een multifunctionele binnensportaccommodatie in
Hellevoetsluis.
Het realiseren van multifunctioneel gebruik van accommodaties kan op twee manieren worden
vormgegeven. Ten eerste kan multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties
bevorderd worden door monofunctionele ruimten geschikt te maken voor meervoudig gebruik.
Ten tweede kan bij de nieuwbouw van een accommodatie rekening worden gehouden met
multifunctioneel gebruik in de materiaalkeuze van de ondergrond bijvoorbeeld. Zo is ook de
gemeente Hellevoetsluis bezig met de uitbreiding van sporthal ‘De Fazant’ tot ‘Multifunctionele
Sportaccommodatie Fazantenlaan’.

4.3

Opkomst ongeorganiseerde sport
De landelijke trend van de versnippering van de beschikbare vrije tijd (en zelf indelen van
deze tijd) komt, ook in de toekomst, niet ten goede aan de verenigingsgebonden
sportparticipatie. Dit betekent echter niet dat de algehele sportparticipatie hierdoor sterk zal
afnemen.
Het groeiende gezondheidsbesef heeft de aandacht
voor het belang van sport en bewegen doen
toenemen, en heeft zodoende meer mensen
aangespoord om door middel van sport iets aan de
gezondheid te doen. In plaats van de veelal
tijdsgebonden verenigingssporten kiest men steeds
vaker voor individuele sporten die op elk gewenst
tijdstip kunnen worden bedreven. Wandelen,
joggen, fietsen en skeeleren zijn populaire vormen
van sportparticipatie waarbij men in zelf te kiezen
tijdspannes kan werken aan de gezondheid.
Aangezien de beoefenaren van deze takken van sport zich veelal niet als zodanig laten
registreren, is een exacte kwantificering van de behoefte aan voorzieningen hiervan moeilijk
te geven.
Desalniettemin dienen gemeenten zich bewust te zijn van deze behoeften en kunnen zij
hierop inspelen door met deze sporters rekening te houden bij het ontwerp en de realisatie
van wijkvoorzieningen (trapveldjes, speeltoestellen), recreatiegebieden, fiets- en
wandelpaden. Bovendien gaat het hier om sporten die veelal plaatsvinden in de openbare
ruimte waarvoor geen specifieke accommodatiebehoefte bestaat. Vast staat echter dat het om
een groeiende groep sporters gaat waarvoor de participatie door de gemeente Hellevoetsluis
gestimuleerd kan worden.
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4.4

Commerciële sportaanbieders
Naast de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte is ook
het commerciële sportaanbod sterk in opkomst. Als
belangrijkste exponent van deze ontwikkeling geldt de
fitnessbranche.
De fitnessbranche heeft de laatste jaren een explosieve groei
doorgemaakt en heeft zich ook verder doorgezet naar de
ontwikkeling van integrale sport- en welnesscentra op basis
van een family-clubconcept. Grote ketens als de Canons Club,
Achmea Healthcenters, en David Lloyd’s ontwikkelen grote
sportcentra waar de meest uiteenlopende sporten kunnen
worden beoefend. Aanvullend aan de sportvoorzieningen
worden ook functies gerealiseerd zoals kinderopvang,
beautysalons, kappers, etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

commercieel sportaanbod
Yvonne's Lifestyle Centre
Sportinstituut Kimé
Manege Flicka
Manege Hellevoet
Balletschool Studio Cats
Sportinstituut Warren
Sportpoint
Thai Chi Wudang School
Zeilschool De Zuidwester
Dans Academie RI-JO
JCR Gosh-Sport
Tennisschool De Vesting

De opkomst van een commercieel sportaanbod in aanvulling
op het gemeentelijk aanbod is op zichzelf een goede
ontwikkeling die wijst op een mate van zelfvoorzienendheid
van de markt en een verbreding van het voorzieningenniveau
voor de inwoners. In Hellevoetsluis is het commerciële sportaanbod zelfs goed voor 50% van
de sportparticipatie. Specifiek voor het gemeentelijk sportaccommodatieaanbod kan dit leiden
tot een verminderd gebruik vanwege een verschuiving van de “traditionele”sporten naar
nieuwe vormen van sport en bewegen. Een en ander neemt niet weg dat de gemeente
Hellevoetsluis ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen bij het faciliteren van
sportmogelijkheden vanwege het belang dat wordt gehecht aan een voor een ieder
toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.

4.5

Sport en onderwijs
Kinderen vormen de basis voor de toekomstige samenleving, zowel waar het de software
(normen, waarden, sociale verbanden en maatschappelijke participatie) als de hardware
(economische ontwikkeling) daarvan betreft. Het tot stand brengen van gelijke onderwijs- en
ontwikkelingskansen voor kinderen is in dit kader dan ook een topprioriteit voor het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden echter de
mate waarin er feitelijk sprake is van “gelijke” kansen.

Brede School

Onder invloed van de multiculturele samenleving is er sprake van kinderen met
taalachterstanden met als gevolg een negatieve invloed op de cognitieve en sociale
ontwikkeling. Daarnaast komen er steeds meer één-ouder-gezinnen en gezinnen waarbinnen
beide ouders werken voor, waardoor er (in elk geval in intensiteit) sprake is van afnemende
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ouderbetrokkenheid. In veel gevallen beperkt dit kinderen in de mate waarin zij zich breder
(cultureel, sportief, creatief) kunnen ontwikkelen.
Overheidsaandacht voor de positie van het kind in onze samenleving krijgt naast het
onderwijsbeleid, onder meer gestalte via het jeugd- en jongerenbeleid. De ontwikkeling van
brede buurtscholen, waarin voorschoolse, buitenschoolse en vrijetijdsvoorzieningen zijn
gecombineerd met het basisonderwijs is een concrete aanbeveling die vanuit het jeugd- en
jongerenbeleid is gedaan en ten uitvoer wordt gebracht. Bezien vanuit het jeugdbeleid kunnen
brede scholen niet alleen bijdragen aan verbeterde ontwikkeling en begeleiding van kinderen
maar ook preventief werken door het verbeteren van de mogelijkheden tot vroegsignalering.
De brede school ‘De Wateringe’ in Hellevoetsluis speelt in op deze ontwikkelingen stimuleert
hiermee sportdeelname onder jongeren.
Brede scholen zetten in op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. Dit vindt
onder meer plaats door het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden
van een sluitend netwerk rondom het kind. Het tot stand brengen van een veilige omgeving
waarbinnen kinderen sociale competenties kunnen ontwikkelen en bezig kunnen zijn met
aantrekkelijk vormgegeven en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het vergroten van de betrokkenheid
en participatie van de ouders én de wijk is een belangrijke afgeleide doelstelling.
Met het laatste wordt vooral de versterking van de sociale structuur en cohesie nagestreefd.
De rijksoverheid steunt de brede school ontwikkeling. Dit laat onverlet dat een goede
samenwerking met andere welzijnsorganisaties, waaronder bijvoorbeeld sportverenigingen,
als kritieke succesfactor geldt voor een succesvolle implementatie van het brede school
concept.

Alliantie Sport en School, BOS, BSI
De doelstellingen van de alliantie
liggen in lijn met andere
doelstellingen van de overheid als
het gaat om het stimuleren van
sport en beweging. De gemeente
Hellevoetsluis heeft altijd veel
aandacht gehad voor activiteiten. Zo
zijn er in het kader van de
Breedtesportimpuls diverse
activiteiten uitgevoerd zoals
stimulering straatsport, kies voor
hart en sport en topscore. Met de
Buurt-Onderwijs-Sport
(BOS)projecten is sport als
instrument ingezet om middels een
wijkgerichte aanpak de sociale
cohesie en leefbaarheid te vergroten. Via verschillende wegen worden steeds meer activiteiten
opgezet en in het algemeen kan dus gesteld worden dat er steeds meer vraag komt naar
sportfaciliteiten.
De alliantie stelt als één van haar doelen dat leerlingen uit het basisonderwijs elke dag één
uur sporten. Om deze doelstelling vanuit het onderwijs te verwezenlijken, lijkt een forse
uitbreiding van het aantal voorzieningen en vakleerkrachten noodzakelijk. Indien dit vertaald
zou worden naar sportzaalbezetting (naast een deel schoolplein en veldgebruik) dan is er
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zeker sprake van een verdubbeling en daarmee dus ook de noodzaak van (veel) extra
zaalruimte. Aan deze vraag kan deels beantwoord worden door bestaande accommodaties
intensiever te benutten door bijvoorbeeld buitensportaccommodaties in te zetten die overdag
op werkdagen veelal niet benut worden omdat veel (buiten-)sportverenigingen hun
activiteiten beperken tot weekavonden en weekeinden. Aan het resterende deel van de vraag
zal echter alleen beantwoord kunnen worden door meer binnen- en buitensportvoorzieningen
aan te bieden.

4.6

Ledentalontwikkelingen nationaal
Voor een beschrijving van de ledentalontwikkelingen voor de buitensport, wordt gebruik
gemaakt van de cijfers van het NOC*NSF. Er wordt gekeken naar de groei of daling van het
aantal leden over een periode van vier jaar. Hierbij zijn de laatste beschikbare cijfers gebruikt
(2003-2006). De cijfers geven een indicatie van de trends op gebied van buitensport maar zijn
niet geheel zuiver omdat de ledentallen van NOC*NSF alleen betrekking hebben op het aantal
leden van bij NOC*NSF-bonden aangesloten verenigingen.
Er is al enkele jaren sprake van een
stijging van het ledental bij de
aangesloten sportbonden. In 2006
komt de stijging van het ledental bij
de sportbonden in absolute zin voor
een groot deel door de ledenwinst
van de Nederlandse Golf Federatie
(+59.881), de Atletiekunie (+25.483)
en de Koninklijke Nederlandse Voetbal
Bond (+41.897). De grootste daler in
de buitensport wordt aangevoerd
door de Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond (-11.644). Relatief
gezien is de Nederlandse Kano Bond
(-13%) de grootste daler.

Sport

2003

2006

1.047.530

1.089.427

absoluut
41.897

relatief
4%

Tennis

710.497

698.853

-11.644

-2%

Korfbal

96.876

94.800

-2.076

-2%

Honk- softbal

24.032

24.556

524

2%

Hockey

161.979

187.275

25.296

16%

Handbal

56.566

57.386

820

1%

208.849

29%

Voetbal

Golf
Atletiek
Paardensport
Roeien
Kanovaren

Toename 20032006

268.730

59.881

97.925

123.408

25.483

26%

142.804

188.672

45.868

32%

26.538

26.928

390

1%

7.972

6.938

-1.034

-13%

Het aantal sportverenigingen is in
2006 gedaald. In absolute zin droeg de voetbalbond sterk bij aan de daling van het aantal
verenigingen door schaalvergroting. Bij sommige bonden gaat stijging van het ledenaantal
gepaard met stijging van het aantal verenigingen zoals bij de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond.
Het aantal teamsporters is de afgelopen jaren gestegen, maar er heeft een grotere stijging
plaatsgevonden van de individuele sporters. De grootste teamsportbond is de KNVB. Op de
tweede plaats staat de Nederlandse Hockey Bond. De Nederlandse Golf Federatie is voor de
individuele sport hard op weg naar de eerste plaats door opnieuw een sterke groei van het
ledenbestand. Ook de hippische sport maakt een sterke groei door (+45.868 leden). Atletiek
is naast golf en voetbal de sterkst stijgende individuele sport met een stijging van 25.783
leden.
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Hoofdstuk 5.
5.1

Toekomstige behoefte

Inleiding
In hoofdstuk 2 is de huidige behoefte geïnventariseerd en bekeken in welke mate het
accommodatieaanbod hierin voorziet. In hoofdstuk 3 is de te verwachten
bevolkingsontwikkeling geanalyseerd en zijn de sociaal maatschappelijke, sociaal economische
ontwikkelingen en de beleidsontwikkelingen die als algemene invloedsfactoren op de
sportparticipatie kunnen worden aangemerkt in kaart gebracht. In hoofdstuk vier zijn tenslotte
de belangrijkste sporttechnische trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.
In dit hoofdstuk wordt per type voorziening het toekomstige gebruik bepaald door het huidige
gebruik naar rato te vermeerderen met de bevolkingstoename. Ter nuancering hierbij worden
landelijke en lokale invloedsfactoren meegewogen.
Bij het onderzoek naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan
buitensportaccommodaties dient tevens rekening gehouden te worden met de beleidskaders
van de gemeente Hellevoetsluis ten aanzien van buitensportaccommodaties en de
buitensportparticipatie van de inwoners.
Op basis van de resultaten van voorgaande onderzoeksstappen kan worden afgeleid op welke
wijze de vraag en behoefte aan gemeentelijke buitensportaccommodaties zich naar de
toekomst in kwalitatieve en kwantitatieve zin zal ontwikkelen en in hoeverre hieraan met het
bestaande aanbod tegemoet kan worden gekomen.
Om de ontwikkelingen in de tijd duidelijk aan te geven wordt hierbij gebruik gemaakt van een
tweetal meetmomenten, te weten de situatie in 2008 en de situatie in 2020. Door confrontatie
van de toekomstige behoefte aan het bestaande aanbod kan worden bezien of en zo ja waar
zich eventuele leemtes en/of overschotten voordoen.

5.2

Gehanteerde onderzoeksmethodiek
De basis voor de te hanteren onderzoeksmethodiek vormt de ontwikkeling van het totaal
aantal inwoners, zoals weergegeven in paragraaf 3.2. Het mag duidelijk zijn dat naarmate er
meer inwoners zijn er behoefte is aan aanvullende sportvoorzieningen. Naast de
bevolkingsomvang bestaan echter ook sportspecifieke kenmerken die van invloed zijn op het
toekomstig beroep op de sportaccommodaties in Hellevoetsluis.
De kwantificering van de bevolkingsontwikkeling telt bij het opstellen van de
behoefteprognose voor de buitensportaccommodaties voor 100% mee. Daarnaast dienen de
verschillende lokale kenmerken en invloeden meegenomen te worden, die tezamen ook voor
100% meetellen. Dit geschiedt aan de hand van een multicriteriamatrix waarin staat
beschreven welke invloeden (criteria) van toepassing zijn, welke wegingsfactoren eraan zijn
toegekend en welke score hieruit volgt. De invloeden die van toepassing zijn, alsmede de
toegekende wegingsfactoren, zijn in onderstaande tabel weergegeven:
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Lokale invloeden
Ontwikkelingen in de sport (landelijke en lokale

Wegingsfactor
25%

ledentalontwikkeling op basis van recente gegevens)
Demografische factoren

25%

Sociaal Economische factoren

15%

Sociaal Maatschappelijke factoren

25%

Sociaal Culturele factoren

10% +

totaal

100%

De invloed van deze factoren op het aantal beoefenaren van een sport wordt bepaald door
aan ieder aspect een score toe te kennen van –5 (bij een zeer negatieve invloed) tot +5 (bij
een zeer positieve invloed). Door de scores vervolgens te koppelen aan de wegingsfactoren
ontstaat een eindresultaat dat de verwachte procentuele ontwikkeling van de betreffende
sport in Hellevoetsluis tot het jaar 2020 weergeeft. Allereerst worden de ledenaantallen
opnieuw geïndiceerd op basis van de voorspelde bevolkingsgroei waarna er nog een correctie
plaatsvindt voor lokale invloeden. Middels deze methodiek kan voor 2020 de specifieke
behoefte aan buitensportaccommodaties worden bepaald.
In bijlage 2 is de multicriteriamatrix opgenomen waaruit blijkt hoe de verenigingssport zich
naar verwachting zal ontwikkelen.
Door de scores vervolgens te koppelen aan de wegingsfactoren ontstaat een eindresultaat dat
een mogelijke procentuele correctie op de verwachte ledenaantallen van de betreffende sport
in Hellevoetsluis tot en met 2020 weergeeft. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat
vanuit de lokale invloeden en factoren maar een beperkt correctiepercentage kan worden
vastgesteld en dat de invloedssfeer van dit correctiepercentage afneemt naarmate de
tijdspanne van de prognose groter wordt. Indien er verder in de toekomst geprognosticeerd
wordt zal de invloed van de huidige trends en ontwikkelingen namelijk in relevantie afnemen.
Op basis van ervaringen uit de adviespraktijk wordt voor de termijn 2008-2020 een correctie
percentage van 25% aangehouden.

5.3

Behoefte buitensportvoorzieningen 2020
De resultaten van de multicriteriamatrix laten voor wat betreft de buitensporten zien dat de
gemiddelde ontwikkeling van het ledenaantal een groei vertoont van 6,2% (zie bijlage 3).
Deze groei ligt hoger dan de bevolkingstoename (4,2%). De groei komt voornamelijk door de
popularisering van de hockeysport, de positieve invloed van de vergrijzing in Hellevoetsluis op
de tennissport. Voetbal toont een constante groei terwijl korfbal daalt in populariteit. Gelet op
de bevolkingsgroei geldt niettemin voor het verwachte ledenaantal tot 2020 in meer of
mindere mate toe zal nemen. Dit leidt in 2020 tot een verdere intensivering van het totale
beroep op de sportaccommodaties in Hellevoetsluis. In het navolgende zal per tak van sport
worden bepaald in hoeverre de bestaande accommodaties ruimte bieden aan deze
intensivering, of dat wellicht een uitbreiding/verplaatsing van de faciliteiten gewenst is.
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5.3.1

Voetbal
Voetbal blijft een belangrijke rol spelen in Hellevoetsluis. Verwacht wordt dat het ledenaantal,
buiten de correctie voor de bevolkingsgroei, zal toenemen met 8%. In totaal zal dit tot een
stijging leiden van 12,2% van het totaal aantal leden.
Volgens de planningsnormen van het NOC*NSF blijkt dat de groei van het ledenaantal voor
voetbal weinig invloed heeft op de bestaande capaciteit21. Het totaal aantal benodigde
wedstrijd- en trainingsvelden in 2020 blijft onveranderd, namelijk 10 wedstrijdvelden en 5
trainingsvelden. Met name FC Vlotbrug en VV Hellevoetsluis hebben de capaciteit om te
groeien met de pas aangelegde kunstgrasvelden. Gelet op de geprognosticeerde theoretische
overcapaciteit van trainingsvelden behoeven de voetbalaccommodaties over de breedte gezien
in de toekomst geen verdere uitbreiding. Ten aanzien van de prognose voor 2020 met
betrekking tot de voetbalvelden kunnen verder de volgende aandachtspunten geformuleerd
worden:
VV Nieuwenhoorn zal binnen een periode van vijf jaar verplaatsen naar de rand van
Nieuwenhoorn. Deze wijk is de meest recente in Hellevoetsluis. Bijna twee derde van de
wijk is reeds bebouwd en bewoond. Over enkele jaren zal de laatste fase van de
nieuwbouwwijk afgerond zijn. Deze wijk is volop in ontwikkeling en er wordt nog een
groei van het inwoneraantal verwacht. Hierdoor kan verwacht worden dat de groei van
het ledenaantal bij VV Nieuwenhoorn meer zal toenemen dan gemiddeld. Eveneens heeft
VV Nieuwenhoorn de ambitie uitgesproken om op korte termijn uit te groeien naar 1.100
spelende leden. De toekomstige groei wordt reeds ingezet met de zeer recent opgestarte
voetbalschool, bestaande uit 10 teams. De capaciteitsdruk zal in combinatie met de
toekomstige groei van het aantal leden extra toenemen. Volgens de planningsnorm van
NOC*NSF is hierdoor vanaf 2020 behoefte aan een extra wedstrijdveld (geen extra
trainingsveld). De nieuwe locatie aan de rand van Nieuwenhoorn biedt ruimte voor vijf
voetbalvelden. Om de benodigde capaciteit in de toekomst te kunnen waarborgen zijn
verschillende scenario’s denkbaar waarbij minimaal één kunstgrasveld aangelegd moeten
worden. Volgens uitkomsten van het onderzoek van ISA Sport (die aangehouden zal
worden door de gemeente bij verplaatsing van de voetbalvereniging) zal een configuratie
met 1 kunstgrasveld, 2 WETRA kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden voldoende
trainings- en wedstrijdmogelijkheden bieden voor de vereniging in de toekomst.
Door de aanleg van kunstgrasvelden hebben FC Vlotbrug en VV Hellevoetsluis voldoende
capaciteit om te groeien. FC Vlotbrug kan een groeipercentage van het ledenaantal
hebben van circa 18%22. VV Hellevoetsluis kan nog met 26% groeien. VV Hellevoetsluis
heeft wel bij de gemeente een verzoek ingediend voor nieuwbouw van opstallen (o.a.
kleedkamers, wasruimten, kantine en sponsorruimte).

5.3.2

Hockey
De toename van het aantal hockeyers zal zich naar verwachting sterker ontwikkelen dan de
geprognosticeerde bevolkingsgroei aangezien hockey een grote populariteit geniet. Volgens de
multicriteriamatrix zal de hockeysport in Hellevoetsluis groeien met circa 15,5% (inclusief
lokale invloeden en bevolkingsgroei). De hockeyvereniging heeft momenteel de beschikking
over drie velden en zal richting 2020 de capaciteit maximaal moeten benutten. Derhalve
21
22

Een overzicht van de capaciteitsberekening staat in bijlage 4.
Voor het groeipercentage wordt uitgegaan van een evenredige groei van jeugd en senioren spelers.
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bieden de aanwezige kunstgrasvelden net voldoende capaciteit om de sportbeoefening tot aan
2020 mogelijk te maken. Er is echter geen ruimte meer voor groei na 2020. Als de stijging van
het ledenaantal in deze tendens voortzet, zal op termijn de capaciteit vergroot moeten
worden.
De hockeyvereniging wil graag de kleed- en wasruimtes renoveren. De was- en kleedlokalen
zijn net zoals de velden in eigendom van de hockeyvereniging waardoor de vereniging zelf
verantwoordelijk is voor de renovatie en het onderhoud van de opstallen
5.3.3

Honk- en softbal
In 2002 is HSV Hellevoet Athletics in de gelegenheid gesteld om op één trainingsavond en in
het weekend gebruik te maken van een trainingsveld en een grasstrook op het sportpark van
FC Vlotbrug. Op dat moment was er voldoende capaciteit om een honk- en softbalvereniging
te huisvesten, gezien FC Vlotbrug op dat moment 26 teams had. In de tussenliggende periode
is het ledenaantal van FC Vlotbrug gegroeid flink gegroeid. Ook de honk- en softbalvereniging
is behoorlijk gegroeid naar 120 leden, waardoor het aantal trainingsavonden is uitgebreid naar
drie avonden.
Momenteel ervaren beide verenigingen knelpunten ten aanzien van de capaciteit. FC Vlotbrug
zou graag de gehele week gebruik maken van het trainingsveld met een eventuele
opwaardering naar een trainingsveld om in de weekenden te kunnen voldoen aan een
wedstrijdcapaciteit van vier velden. De honk- en softbalvereniging zou graag het aantal
trainingsavonden uitbreiden, waardoor men meer beslag gaat leggen op het trainingsveld van
FC Vlotbrug.
Volgens de berekening voor de toekomstige behoefte zal de vereniging een groei doormaken
van het ledenaantal met 13,7% (zie bijlage 3) waardoor het aantal leden zal stijgen van 120
in 2008 naar circa 135 in 2020. Het honkbalveld zal een benutting kennen van 85% en de
softbalhoek van 34%. De huidige accommodatie biedt geen mogelijkheden om de groei van
het aantal leden in de toekomst verder op te vangen.
Aan de Fazantenlaan heeft het voortgezet onderwijs tijdens de projectgroepoverleggen in het
kader van de realiseren van een multifunctioneel sportcomplex, belangstelling geuit voor het
aanleggen van een honk- en softbalveld, omdat dit prima past binnen de sportcampus die
men daar in gedachte heeft. De honk- en softbalsport is vanouds een schoolsport die prima
beoefend kan worden door de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Bovendien kan een
honk- en softbalveld prima benut worden voor diverse vormen van atletiek en sportspelen.
Het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus biedt de volgende voordelen:
- ideale toevoeging aan sportcampus, waardoor betere uitstraling naar o.a. regio.
- gedifferentieerd sportaanbod.
- er wordt voldaan aan de vraag van onderwijs naar een honk- en softbalveld en een
locatie voor atletiek- en sportspelvormen.
- goede combinatie met jongerencentrum.
- scholen kunnen overdag gebruik maken van het hs-veld, voor o.a atletiek en
sportspelen.
- knelpunten ten aanzien van renovatie van velden tijdens de zomerstop voetbal
(sportpark fc vlotbrug) worden voorkomen (honk- en softbal is een zomersport).
- capaciteitsknelpunten worden opgelost en voorkomen.
- door het instellen van combinatiefunctionarissen zal de sportvraag (kwantiteit,
kwaliteit, differentiatie) toenemen. Aan deze vraag kan hiermee voldaan worden.
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-

5.3.4

eventuele inkomstenderving bij HC Voorne en VV Hellevoetsluis kan opgevangen
worden door huurinkomsten honk- en softbalveld. Opgemerkt dient te worden dat
deze huurinkomstenderving niet verwacht wordt vanwege een toenemende
sportvraag.

Korfbal
Korfbal zal in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid niet in populariteit stijgen. Voor
de voorzieningen met betrekking tot korfbal zal enkel rekening gehouden worden met de
bevolkingsgroei van 4,2%. Ook demografische factoren zoals de vergrijzing zullen niet
bevorderlijk zijn voor deze sport. De lokale invloeden blijven daarmee neutraal waardoor de
groei afhankelijk is van de bevolkingstoename in Hellevoetsluis.
Dit betekent dat het aantal korfballers waarschijnlijk zal groeien van 130 leden naar 135
leden. Het huidige voorzieningenniveau (drie natuurgrasvelden) is daarmee ook in 2020
toereikend. De vereniging heeft hierdoor ook in 2020 overcapaciteit van één veld.

5.3.5

Tennis
De tennissport kent de afgelopen jaren een daling van het aantal leden. Echter, tennis is een
sport die steeds meer door actieve ouderen gespeeld wordt. Hellevoetsluis kent een toename
van het aantal ouderen in 2020 van circa 65%. Verwacht wordt dus dat het aantal actieve
tennissers toe zal nemen. In totaal zal het aantal spelende leden in Hellevoetsluis met circa
4,8% groeien. TV United Service en TV De Kooistee beschikken over negen verlichte
tennisbanen. Met het huidige ledenaantal wordt een overcapaciteit bij beide verenigingen
geconstateerd. Met de geprognosticeerde groei richting 2020 blijft een overcapaciteit
gehandhaafd. Het aantal leden zal gestaag groeien maar de verenigingen hebben nog
voldoende overcapaciteit om deze groei op te vangen. Er is op lange termijn geen noodzaak
tot uitbreiding van het aantal banen.
Tennisvereniging United Service heeft bij de gemeente aangegeven dat zij gefaseerd de
gravelbanen willen vernieuwen aangezien deze einde levensduur bereikt hebben. Eveneens
zal de blaashal die in de winter gebruikt wordt volgend jaar vervangen worden. Ook voor de
tennisverenigingen is het genoemde risico ten aanzien van voordelen van privatisering versus
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het sportbeleid aanwezig. Ondanks het feit dat de
tennisverenigingen (grotendeels) zijn geprivatiseerd bestaat namelijk ook hier het risico dat bij
onvoldoende financiële middelen zij zich tot de gemeente wenden voor ondersteuning.

5.4

Conclusies
Met de aanleg van de kunstgrasvelden bij VV Hellevoetsluis en FC Vlotbrug bestaat er
geen ondercapaciteit en hebben de vereniging eveneens ruimte om te groeien tot 2020.
De huidige veldconfiguratie voldoet ook in de toekomst aan de benodigde capaciteit
waardoor op termijn geen uitbreiding of nieuwbouw noodzakelijk is.
Voor VV Nieuwenhoorn geldt dat de verhuizing naar de rand van Nieuwenhoorn een
grotere toename van het aantal leden teweeg zal brengen. Voor de nieuwe locatie biedt
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volgens uitkomsten van onderzoek van ISA Sport een confuguratie met 1 kunstgrasveld,
twee WETRA kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden voldoende bespelingsmogelijkheden
voor de toekomst.
Volgens de normen bestaat er een tekort aan kleedkamers bij voetbalaccommodaties.
Enige nuancering is noodzakelijk gezien het meerekenen van oefenhoeken en -stroken.
De hockeyvereniging kan nog groeien met het huidige aantal velden tot 2020. Echter, dan
is de maximale capaciteit bereikt. Als de groei na 2020 door zal zetten, zal op termijn een
vierde veld gerealiseerd moeten worden.
Het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus bij de Fazantenlaan biedt
voor zowel onderwijs als sportverenigingen grote kansen.
De korfbalvelden lieten voor 2008 al een duidelijke overcapaciteit zien en ook de beperkte
toename tot 2020 zal hierin geen verandering brengen. Geconcludeerd kan worden dat
het aantal korfbalvelden kwantitatief ruimschoots voldoende is.
De tennisverenigingen hebben voldoende ruimte om te groeien. Verwacht wordt dat het
ledenaantal toe zal nemen maar dat het huidige voorzieningenniveau voldoende is om de
groei op te vangen. Er is geen uitbreiding van het aantal tennisbanen nodig, enkel
renovatie van de verouderde gravelbanen en de blaashal bij TV United Service.
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Hoofdstuk 6.
6.1

Beleidsvisie buitensport

Inleiding
De vraag- en aanbodanalyse van de huidige en toekomstige behoefte aan
buitensportaccommodaties wordt afgesloten met de formulering van de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de wijze waarop hier kan worden ingespeeld.
Uitgangspunt hierbij is dat op termijn het buitensportaccommodatieaanbod in
overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve eisen, de wensen van
de gebruikers en in lijn met de gemeentelijke visie.
De aanbevelingen omvatten op hoofdlijnen de invulling van de ruimtelijke gevolgen met
betrekking tot de buitensportaccommodaties waarbij nader wordt ingegaan op:
uitbreiding en/of inkrimping;
handhaving vs. verplaatsing;
termijn van realisatie.

6.2

Conclusies en aanbevelingen
In absolute zin is het accommodatieaanbod voor buitensportvoorzieningen in de gemeente
Hellevoetsluis ook in de toekomst toereikend. De groei van het aantal deelnemers aan
buitensporten in 2020 zal weinig verandering brengen in de bestaande capaciteit. Er zijn
enkele discrepanties geconstateerd tussen vraag en aanbod. Hiertoe kunnen de volgende
oplossingen worden aangedragen:
handhaving huidige situatie met betrekking tot de velden bij VV Hellevoetsluis en FC
Vlotbrug;
verplaatsing VV Nieuwenhoorn naar de rand van Nieuwenhoorn brengt meerdere
voordelen met zich mee en biedt groeimogelijkheden voor de toekomst. De spreiding en
bereikbaarheid van de voetbalverenigingen wordt daardoor verbeterd. Rekeninghoudend
met een sterkere toename van het aantal leden door nieuwbouw aan de rand van
Nieuwenhoorn wordt een minimaal aantal velden aangeraden van 5 velden, waarvan 1
kunstgrasveld, 2 WETRA kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden;
Op basis van de NOC*NSF normen is er een tekort aan kleedkamers bij de
voetbalverenigingen. Gezien dit tekort niet geuit wordt door de voetbalverenigingen, lijkt
enige nuance op zijn plaats. Bij verdere groei van de verenigingen dient hier aandacht aan
besteed te worden.
de hockeyvereniging kan nog tot aan 2020 groeien zonder capaciteitsproblemen te
krijgen. Er dient echter rekening gehouden te worden met de aanleg van een vierde veld
als de ledengroei doorzet na 2020. Op termijn zal aandacht besteed moeten worden aan
het capaciteitstekort bij de hockeyvereniging in Hellevoetsluis;
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Het aanleggen van een honk- en softbalveld op de sportcampus aan de fazantenlaan,
biedt voor zowel onderwijs als sportverenigingen vele voordelen.
de accommodaties voor korfbal en tennis kunnen gehandhaafd blijven en uitbreiding of
nieuwbouw is in ieder geval niet op korte termijn noodzakelijk;
ondanks dat een aantal buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd (met name hockeyen tennisaccommodaties) blijft er voor de gemeente Hellevoetsluis ten aanzien van de
geprivatiseerde accommodaties een risico aanwezig. Bij onvoldoende financiële middelen
(voor bijvoorbeeld onderhoud, uitbreiding etc.) zullen de verenigingen zich alsnog tot de
gemeente wenden voor ondersteuning waardoor het risico bestaat dat de gemeente in
een spagaat terecht komt tussen de voordelen van privatisering enerzijds en de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het sportbeleid anderzijds.

6.3

Toekomstbeeld buitensportaccommodaties
Een inventarisatie en analyse van de buitensportaccommodaties geeft inzicht in de
kwantitatieve aspecten van de buitensportvoorzieningen: waar liggen de knelpunten en hoe
kunnen deze aangepakt worden. Deze aspecten worden aangevuld met een overall
beschouwing over ondermeer:
…multifunctioneel gebruik en brede school;
…spreiding, wijkgericht sportaanbod en bundeling;
…beheer en onderhoud
Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties wordt bijna onoverkomelijk met de
veranderde regelgeving ten aanzien van naschoolse opvang. Hellevoetsluis zorgt met de
ontwikkeling van een multifunctioneel complex aan de Fazantenlaan met een commerciële
sportschool, jongerencentrum, turnhal, gymzaal en buitensportvoorziening voor een
structurele bijdrage aan sportstimulering onder jongeren. Maar ook de Brede School is een
voorbeeld van de wijze waarop sport als middel kan worden ingezet om tot het stimuleren of
het verbreden van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren te komen.
Momenteel lijkt er in algemene zien sprake van een beweging van ‘binnen naar buiten’:
sportaccommodaties naar de periferie verplaatsen. Ogenschijnlijk tegenstrijdig is het inzicht
dat sport in de wijk integratie en sociale cohesie kan bevorderen. In Hellevoetsluis zal met de
verplaatsing van voetbalvereniging VV Nieuwenhoorn naar de rand van Nieuwenhoorn de
spreiding van de buitensportaccommodaties enigszins verbeteren. Voor de voorzieningen in de
wijken met betrekking tot buitensporten is de situatie daarmee echter niet optimaal. Omdat
de capaciteit van de voetbalvelden voldoende is zal eveneens niet op korte termijn ruimte
worden gemaakt voor de aanleg van nieuwe voetbalaccommodaties. De gemeente kan er
echter voor kiezen om met weinig ruimte de buitensport toch te stimuleren. Het gaat hierbij
vooral om kunstgrasveldjes verspreid over verschillende wijken welke mogelijkheden bieden
aan verenigingen om op locatie clinics te geven of training te geven aan jeugd in een
bepaalde wijk. Daarnaast kunnen de kunstgrasveldjes gebruikt worden voor naschoolse
opvang. Wijkgericht sportaanbod kan daarmee gestimuleerd worden, maar ook dit moet
gepaard gaan met een goede samenwerking met de verenigingen en in beleidsmatige zin in
nauwe afstemming met het speelruimte plan.
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Het beheer en onderhoud vormt momenteel een gedeelde verantwoordelijkheid van de
sportverenigingen en de gemeente. Enerzijds ontstaat hierdoor een grote betrokkenheid en
gevoel van verantwoording bij de vereniging voor de eigen accommodatie. Anderzijds bestaat
er ook financieel voordeel vanuit de verwachting dat een sportvereniging tegen geringere
kosten (o.a. vrijwilligers en sponsoren) kan voorzien in onderhoudswerkzaamheden. Dit laat
onverlet dat de gemeente een risico blijft lopen dat verenigingen in voorkomende gevallen
een beroep doen op de gemeente mochten de financiën voor een adequaat onderhoud op
enig moment ontoereikend blijken. Bovendien worden mogelijke fiscale voordelen van een
gecentraliseerd onderhoud en beheer op basis van het BTW-sportbesluit momenteel niet
benut. Echter gezien de algemene tevredenheid ten aanzien van de huidige taken en
verantwoordelijkheidsverdeling onder sportverenigingen, blijkens hun reactie tijdens de
interactieve conferentie die is georganiseerd in het kader van de actualisatie van het
sportbeleid, is het raadzaam deze te continueren. Het is echte wel denkbaar dat op enig
moment, zoals bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuw buitensportpark, hierover een
nadere afweging wordt gemaakt.

Hopman•Andres Consultants BV
Hoevelaken, 1 oktober 2008
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Bijlage 1

Teamsamenstellingen

KORFBAL
Bron teamsamenstelling gemeente Hellevoetsluis december 2008
Basis: Planningsnorm NOC*NSF
soort teams
gebruiksteams
teams
coëfficient
za
zo
Senioren
1,00
4
A-jeugd
1,00
B-C-jeugd
0,63
4
D-F-jeugd
0,40
4
Totaal
12
Berekening aantal speelvelden:
aantal s.w.e.
bespelingsnorm
aantal velden
Afgerond

natuurgras
weekend
8,10
6
1,35
2

HOCKEY
Bron teamsamenstelling gemeente Hellevoetsluis december 2008
Basis: Planningsnorm NOC*NSF
gebruikssoort teams
coëfficient
natuur
kunstgras
1,00
1,00
heren senioren (zondag)
jongens A, B, C en 11D
1,00
1,00
dames senioren (zondag)
0,75
1,00
meisjes A, B, C en 11D
0,75
1,00
jongens en meisjes 8D en 8E
0,50
0,50
jongens en meisjes 6E
0,50
0,25
jongens en meisjes F
0,25
0,13
Totaal
Berekening aantal speelvelden:
aantal s.w.e.
bespelingsnorm
aantal velden
Afgerond

swe
za
4,00
2,50
1,60
8,10

swe
zo
-

kunstgras
za
zo
8,10
10
8
0,81
1
1

aantal
teams
za

aantal
teams
zo
1

7
1
11
3
7
3
31

2

swe
natuur
za
7,00
8,25
1,50
3,50
0,75
21,00

swe
natuur
zo
1,00
0,75
1,75

natuurgras
22,75
5
4,55
5

swe
kunstgras
za
7,00
11,00
1,50
1,75
0,38
21,63

swe
kunstgras
zo
1,00
1,00
2,00

kunstgras
21,63
9
2,40
3

TENNIS
Bron teamsamenstelling gemeente Hellevoetsluis december 2008
De Kooistee
United Service
Berekening aantal speelvelden:
aantal leden
601
462
veldverlichting j/n
j
j
bespelingsnorm
90
90
aantal velden
6,68
5,13
Afgerond
7
6
de norm betreft maximaal 50-70 spelers per veld voor zowel gravel als niet-gravelbanen
op verlichte banen kan de norm tot 90 spelers worden opgevoerd.
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HONK- SOFTBAL
Bron teamsamenstelling gemeente Hellevoetsluis december 2008
Basis: Planningsnorm NOC*NSF
gebruiksteams
soort teams
coëfficient
honkbalveld
heren hoofd en 1e klasse, rookie
2,0
1,0
2
heren overig
junioren
1,0
1
Jeugdhonkbal (softbalveld)
aspiranten landelijk en A klasse
pupillen A klasse
pupillen landelijk
aspiranten en pupillen regionaal

2,0
1,5
1,5
1,0

-

Softbal
dames hoofd, 1e, 2e klassen
heren hoofdklasse
aspiranten en pupillen A klasse
senioren regionaal
aspiranten en pupillen regionaal

2,0
2,0
1,5
1,0
1,0

-

teams
softbalveld
-

1

2
1

swe
honkbalveld
2
1
2
1

6

3

6

-

2

Totaal

-

Berekening aantal speelvelden:
aantal s.w.e.
bespelingsnorm
aantal velden
Afgerond

VOETBAL
Bron teamsamenstelling KNVB seizoen 2007-2008
vereniging
VV Nieuwenhoorn VV Hellevoetsluis
MANNEN
0
3
senioren zaterdag
senioren zondag
6
1
a-junioren
3
1
4
1
b-junioren
c-junioren
5
2
5
3
d-pupillen
e-pupillen 7 tallen
8
3
f- pupillen 7 tallen
7
2
VROUWEN
senioren zaterdag
0
0
senioren zondag
1
0
1
0
a-junioren
b-junioren
2
1
c-junioren
0
0
0
0
meisjes pupillen
G TEAMS
0
0
TOTALEN
42
17

6
8,00
0,75
1

swe
softbalveld
2
1
3

3
10,00
0,30
1

FC Vlotbrug
8
0
2
1
3
4
6
5
0
0
0
1
0
0
1
31
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Bijlage 2

Benodigde capaciteit voetbal

VOETBAL
NOC*NSF planningsnorm
Accommodatie vereniging

VV Nieuwenhoorn

VV Hellevoetsluis

FC Vlotbrug

aantal wedstrijdvelden
aanwezig
volgens normberekening 2008
correctie voor 2020
volgens normberekening afgerond
saldo

4,0
3,4
3,8
4,0
0

3,0
1,8
2,0
2,0
1

3,0
3,6
4,0
4,0
-1

aantal trainingsvelden
aanwezig
volgens normberekening 2008
correctie voor 2020
volgens normberekening afgerond
saldo

3,0
1,5
1,6
2,0
1

2,0
0,7
0,8
1,0
1

2,0
1,4
1,6
2,0
0

aantal kleedkamers
aanwezig
volgens normberekening 2008
correctie voor 2020
saldo

12,0
16,0
16,0
-4

9,0
14,0
14,0
-5

10,0
14,0
14,0
-4
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Bijlage 3

Verschillen teamsamenstellingen

FC Vlotbrug
Mannen
Senioren Zaterdag
Senioren Zondag
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen
Mini-pupillen (5 en 6 jaar)
G-team

Gemeente
oktober 2008
10
2
2
3
4
7
5
1
1

KNVB
2007-2008
8
0
2
1
3
4
6
5

Vrouwen
Senioren Zondag
Meisjes A-junioren
Meisjes B-junioren
Meisjes Pupillen

0
0
1
1

0
0
0
1
0
0
1

Totaal

37

31

KNVB
2008-2009
10
0
1
2
3
4
7
5
0
1

0
0
1
0
34

v.v. Nieuwenhoorn
Mannen
senioren zaterdag
senioren Zondag
A Junioren
B junioren
C Junioren
D Pupillen
E pupillen 7 tal
F pupillen 7 tal

Gemeente
oktober 2008
0
8
3
4
5
5
8
8

KNVB
2007-2008
0
6
3
4
5
5
8
7

KNVB
2008-2009
0
8
3
4
6
5
9
8

Vrouwen
senioren zaterdag
senioren Zondag
A Junioren
B junioren
C Junioren
Meisjes pupillen
G teams
Voetbalschool

0
1
1
2
0
1
0
10

0
1
1
2
0
0
0
0

0
1
1
2
0
1
0
0

Totaal

56

42

48
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VV Hellevoetsluis
Mannen
Senioren Zaterdag
Senioren Zondag
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen

Gemeente
oktober 2008
5
1
1
1
2
3
3
2

KNVB
2007-2008
3
1
1
1
2
3
3
2

KNVB
2008-2009
4
1
1
1
2
3
3
2

Vrouwen
Senioren Zondag
Meisjes A-junioren
Meisjes B-junioren
Meisjes Pupillen

1
1
1
1

0
0
1
0

1
1
1
1

Totaal

22

17

21
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Bijlage 4

Multicriteriamatrix

Multicriteriamatrix 2020 (Invloedsfeer 25%)
Invloed
Wegingsfactor

Sociaal
Sociaal
Sociaal
Ontwikkeling in Demografische
Economische Maatschappe- Culturele
de sport
factoren
factoren
lijke factoren factoren
35

15

hockey
honk- softbal
korfbal
tennis

35

Lokale invloeden

Tak van sport
voetbal

10

2
3
2
-2
-1

0
1
1
-1
3

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

5

Totaal

Bevolkingsprognose

2008

2020

Bevolkingstoename

100

Inwonertal

39.650

41.300

4,2%

% invloed op
ledenaantal

ledenaantal

2
8,0%
2
10,5%
2
8,8%
1
0,0%
1
4,8%
gemiddeld 6,4%

1.703
570
120
130
1.063
3.586

Correctie
Correctie lokale Aantal leden
bevolkingsinvloeden 2020
per 2020
prognose 2020
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%

8,0%
10,5%
8,8%
0,0%
4,8%
Totaal
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1.910
654
135
135
1.158
3.992

