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Inleiding
Aanleiding
Sport is naast “Leuk om te doen” een belangrijk verbindend element in de maatschappij.
Sporten is voor jong en oud, voor mensen van verschillende achtergronden en met
uiteenlopende behoeften.
Daarom zien we in de gemeente Castricum sport niet alleen als doel op zich, maar ook als
middel om via een integrale aanpak andere effecten te bereiken: sociale cohesie,
gezondheid en het persoonlijk welzijn. Direct heeft sport daarom ook raakvlakken met
andere beleidsterreinen zoals; jeugd, gezondheidszorg, onderwijs en de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning). Om de functies van sport optimaal te kunnen inzetten, is
een integrale aanpak vereist. Voor de gemeente is hierbij een belangrijke rol weggelegd in
de vorm van het formuleren van deze sportnota.
In eerste instantie willen we door middel van deze nota inzicht geven in de huidige situatie op
het gebied van sport en bewegen in onze gemeente. Daarnaast wordt het beleid voor de
periode 2013 – 2016 beschreven.
Definitie sport
Het begrip sport is veelzijdig. In deze nota vatten we onder sport alle sportactiviteiten die
worden georganiseerd door de sportorganisaties die bij het Nederlands Olympisch Comité
Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) zijn aangesloten. Dit betekent, dat we sport niet
beperken tot lichamelijke activiteiten, maar dat ook de denksporten onder ons bereik vallen.
Zoals de titel aangeeft, gaat deze nota ook over bewegen. We kiezen voor de term bewegen,
omdat hier meer onder valt dan sport alleen. Het gaat hierbij om sportieve recreatie,
bijvoorbeeld wandelen, fietsen en spelen.
Aansluiting Rijksbeleid
Met de nadruk op sport als middel om andere doelen te bereiken sluiten we aan bij het
rijksbeleid. Dit rijksbeleid, verwoord in de nota "Tijd voor sport" uit 2006, stelt de volgende
drie thema‟s centraal:
1. Meedoen door sport; sport is een middel om elkaar te ontmoeten en via de sport mee
te doen aan maatschappelijke activiteiten;
2. Gezond door sport; meer bewegen en sport dragen bij aan een betere gezondheid;
3. Sport aan de top: de sportsector zet zich in voor een top 10 notering bij de beste
sportlanden ter wereld.
Aansluiting Provinciaal beleid
Vanuit het huidige provinciale beleid wordt er op het gebied van sport, ondersteuning
verleend via de Stichting Sportservice Noord-Holland. Het doel van de provincie is „zoveel
mogelijk Noord-Hollanders aan het sporten te krijgen en te houden‟. Vanuit het
uitvoeringsprogramma wordt er vooral geïnvesteerd in regionale structuren voor sport- en
verenigingsondersteuning.
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Rol van de gemeente Castricum
De gemeente heeft een voorwaarde scheppende rol op sportgebied, vooral door het
realiseren en in stand houden van accommodaties. Daarnaast vervult de gemeente een
stimulerende rol op het gebied van sport en bewegingsactiviteiten.
Opbouw notitie en medewerking platform Sport
In deze Sportnota staan de algemene beleidskaders weergegeven. Voor zover voorstellen
een nadere uitwerking vereisen, vindt dat op een later moment plaats. De planning daarvan
geven wij in de betreffende hoofdstukken aan.
Wat betreft de indeling van deze nota schetst hoofdstuk 1 de ontwikkelingen & trends op het
gebied van sport en bewegen, de financiën en de visie. In hoofdstukken 2,3 en 4 gaan we in
op de rol van sport als middel om andere beleidsdoelen te realiseren. We richten ons hierbij
op sport- en bewegingsstimulering en leggen de relatie tussen Wmo, gezondheid en
onderwijs.
Om te kunnen sporten en bewegen zijn accommodaties nodig. Hoofdstuk 5 gaat hier nader
op in. Hier ligt ook de relatie met de accommodatienota. In hoofdstuk 6 wordt het
tarievenbeleid beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de relatie tussen sport & bewegen en de
openbare ruimte gelegd.
Het volgende onderwerp dat aan bod komt is Topsport & Citymarketing. Topsport &
Citymarketing staan in het verlengde van elkaar en stimuleren naast de doelstellingen van
het sportbeleid een toeristische en economische spin-off. Dit wordt in hoofdstuk 8
beschreven. In hoofdstuk 9 staat burgerparticipatie centraal. Ook heeft burgerparticipatie bij
de totstandkoming van deze nota centraal gestaan. Door medewerking van het platform
Sport, aan de onderliggende nota, hebben we een breed draagvlak voor het sportbeleid in de
periode 2013-2016 gecreëerd. Wij willen dan ook het platform Sport voor hun medewerking
bedanken. Vervolgens treft u in hoofdstuk 10; “De doelenboom” aan. Tot slot wordt in
hoofdstuk 11 het uitvoeringsprogramma weergegeven.
Bij de totstandkoming van dit document is rekening gehouden met de navolgende
documenten:
- Het coalitieakkoord 2010 - 2014
- Strategische Visie Buiten Gewoon Castricum 2005 - 2030
- „Op maat bediend‟: De Castricumse bevolking en haar
voorzieningenbehoefte‟
- Vierjarenbeleid Gemeente Castricum WMO 2012- 2015 (De Wmo,
Samen sterk in Castricum)
- Nota brede school in Castricum (2009)
- Inventarisatie Accommodaties Castricium, Marktplan
- Nota Volksgezondheid 2009 -2011
- Woonvisie 2009-2030
- Horecabeleid op maat
- Onderzoek Rekenkamer
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Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen, Trends, Financiën en de Visie op Sport en
Bewegen
Sport is voortdurend in ontwikkeling. Voor een lange termijnvisie op sport en bewegen is het
van groot belang hier rekening mee te houden. In dit hoofdstuk worden diverse
ontwikkelingen en trends beschreven die verband houden met sport en bewegen, waar
mogelijk voorzien van cijfers. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens
uit de enquête die gehouden is onder de sportverenigingen in 2010. Vervolgens wordt er een
financieel overzicht weergegeven van de gemeentelijke uitgaven en wordt de visie op sport
en bewegen beschreven.
1.1 Demografische ontwikkelingen
Lokaal niveau
Het inwonersaantal per 1 januari 2012 van de gemeente Castricum is 34.593. Om inzicht te
krijgen in de bevolkingssamenstelling in de toekomst heeft de gemeente Castricum een
demografisch onderzoek1 laten uitvoeren. De prognose volgens migratie trendvariant2 treft u
in figuur 1.1 aan. Volgens deze prognose zal in 2015 het aantal inwoners in onze gemeente
zijn afgenomen met 5% ten opzichte van 2007. Vooral de jongeren (0-19 jaar) en de
leeftijdsgroep 30 t/m 49 jaar nemen af. Het aantal senioren (vooral 70-plussers) neemt toe.
Het aandeel 70-plussers stijgt met ruim 20%.
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Figuur 1.1 Prognose bevolking gemeente Castricum

Wat ook van belang is voor de ontwikkeling van de demografische gegevens is de woonvisie
2009-2030. In deze woonvisie wordt het volgende genoemd:
“In het verlengde van de Strategische visie Buiten Gewoon Castricum is het streven om het
inwonertal niet te laten dalen en te komen tot een evenwichtige leeftijdsopbouw van de
bevolking die een bovenmatige vergrijzing tegengaat. Het achterliggende doel is hierbij de
instandhouding van het voorzieningenniveau en dus ook de leefbaarheid. In de visie is
geraamd dat in de periode 2006-2030 daarvoor nog ongeveer 1.600 woningen moeten

1

„Op maat bediend‟ de Castricumse bevolking en haar voorzieningenbehoefte, RIGO, juli 2008.
Het bureau hanteert twee varianten om de demografische ontwikkelingen weer te geven. Voor de eenvoud is hier gekozen
voor één van de varianten, namelijk de trendvariant. De verschillen tussen de twee varianten zijn overigens niet groot.
2
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worden gebouwd. Een wat sterkere daling van de gemiddelde woningbezetting is echter
denkbaar, waardoor tot 2030 nog wat meer (1.800 woningen) gebouwd moeten worden”.
Ondanks het beleid dat wij inzetten wat betreft woningbouw kan er geconcludeerd worden
dat de ontgroening én de verdere vergrijzing aspecten zijn waar, bij de formulering van het
sportbeleid, rekening mee moet worden gehouden. Naast de bevolkingsgegevens zijn voor
de beleidsformulering ook de trends op het gebied van sport en bewegen van belang.
1.2 Trends op het gebied van sport en bewegen (landelijk)
Een ruime meerderheid (circa 70 procent) van de Nederlandse bevolking doet aan sport,
waarvan de helft tenminste twee keer per week actief is. Landelijk gezien is zwemmen de
meest beoefende sport, gevolgd door toerfietsen/wielrennen, fitness/aerobics en
wandelsport. Daarnaast zorgt de vergrijzing ervoor dat sport en beweeg activiteiten die tot op
hoge leeftijd kunnen worden beoefend waarschijnlijk populairder worden (zoals wandelen,
fietsen, koersbal, vissen, jeu de boules, golfen en denksporten)3. Bewegingsactiviteiten
vinden niet alleen plaats bij sportverenigingen. Tegenwoordig zijn er veel commerciële
sportaanbieders, zoals zeilscholen, maneges, golfclubs, sportscholen en fitnesscentra. Een
kwart van de bevolking in Nederland is lid van een commerciële sportaanbieder (ruim 4
miljoen Nederlanders). Vooral het beoefenen van fitness heeft de laatste jaren een enorme
vlucht genomen. Het totaal aantal beoefenaars van fitness in Nederland kan, op basis van de
Nationale Fitnessmonitor, worden geraamd op 2 miljoen. Dit komt overeen met ongeveer 12
procent van de totale bevolking.
Ongeorganiseerd sporten is in Nederland de vorm van sportbeoefening die het meest
voorkomt. Maar liefst 52 procent van de Nederlandse bevolking sport ongeorganiseerd. De
volgende sporten zijn in dit verband populair: toerfietsen/wielrennen, wandelen, zwemmen,
schaatsen, skeeleren en hardlopen. Op landelijk niveau wordt binnen het sportbeleid steeds
meer bewegingsbeleid opgenomen. Een uiting hiervan is de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen (NNGB). Om aan de norm te voldoen moeten Nederlanders minimaal vijf dagen
per week een half uur matig intensief bewegen. Kinderen moeten zelfs minimaal een uur
bewegen in plaats van een half uur. Dit kan ook door het maken van een stevige wandeling
of fietstrip.
1.3 Cijfers gezondheidszorg (landelijk en lokaal)
Fysieke gesteldheid
Volgens cijfers van VWS beweegt ruim 40 procent van de volwassen bevolking onvoldoende
om ziekte of voortijdige sterfte te voorkomen. Ook uit het trendrapport Bewegen en
Gezondheid van TNO blijkt dat maar liefst 44% van de Nederlandse bevolking niet voldoet
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen4. Daarnaast blijkt uit de meest recente
gezondheidsmonitoren van de GGD dat overgewicht de afgelopen jaren sterk is
toegenomen, een trend die zich wereldwijd doorzet. Uit onderzoek van de GGD5 blijkt dat 18
% van de basisschoolleerlingen in de gemeente Castricum niet voldoet aan de beweegnorm.
De tijd besteed aan tv-kijken en computeren neemt toe, in het bijzonder bij de kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs. De mate waarin kinderen tv-kijken en computeren heeft
een ongunstige invloed op het ontwikkelen van overgewicht (4-12jarigen 10,4% en 12-18

3

Trendrapport „Bewegen en Gezondheid‟

4

Trendrapport „Bewegen en Gezondheid‟

5

Jeugdgezondheidsmonitor GGD
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jarigen 13,7% overgewicht6). Bij 42% van de 19-65 jarigen en bij 55,5% vanuit de
leeftijdscategorie 65 + is er sprake van overgewicht.
Psychische gesteldheid
Mensen die sporten hebben minder vaak psychische stoornissen, zoals depressies, fobieën,
andere angststoornissen, dan mensen die niet sporten. Zo hebben mensen die bijvoorbeeld
een tot drie uur per week sporten, vijftig procent minder kans om over een periode van drie
jaar een psychische stoornis te ontwikkelen dan mensen die geen actieve sport beoefenen7.
Naast een kleinere kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis draagt sporten ook
bij aan een sneller herstel.
1.4 Monitor sportverenigingen
De gemeente Castricum heeft meer dan 90 sportverenigingen. In 2010 is er een monitor
gehouden onder de niet commerciële sportverenigingen (in totaal 85 stuks). Uiteindelijk
hebben al deze verenigingen de enquête geretourneerd. Hierdoor hebben we een goed
beeld gekregen van wat er zich bij de verenigingen afspeelt. Figuren 1.2 en 1.3 geven de
hoogte van de contributie per jeugdlid en per volwassenen weer. De laagste contributie blijkt
betaald te worden door de leden van de hengelsportverenigingen. Voor lidmaatschap van de
basketbalvereniging wordt als jeugdlid het hoogste tarief betaald. Als volwassene geldt dat
voor het lidmaatschap van de hockeyclub. In figuur 1.4 treft u de leeftijdsopbouw van de
leden binnen de niet commerciële sportverenigingen aan.
Contributie per jeugdlid
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Figuur 1.2 Contributie per jeugdlid
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Figuur 1.3 Contributie per volwassenen

Vanuit de doelgroep 5 t/m 18 jaar is 88% lid van een niet commerciële sportvereniging.
Vanuit de doelgroep 19 t/m 55 jaar is dit percentage 36%. Vanuit de doelgroep 55+ betreft dit
aantal 32%. Er is geen inzicht welk percentage nog lid is van een commerciële
sportaanbieder of van verenigingen buiten de gemeente Castricum.
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Figuur 1.4 Leeftijdsopbouw van de leden binnen de niet commerciële sportverenigingen

6
7

Cijfers GGD 2010
http://www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2010/met-sporten-minder-kans-op-psychische-stoornis
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De verwachtingen bij de verenigingen over het ledenaantal zijn positief, slechts 12% van de
verenigingen verwacht een daling. 13 % van de verenigingen, voornamelijk
biljartverenigingen, zijn door een stijging genoodzaakt om een ledenstop te houden.
Vervolgens is gebleken dat de financiële positie van de verenigingen positief is. Bij 3
verenigingen blijkt de situatie zorgwekkend te zijn. De populairste sport in de
leeftijdscategorie t/m 18 jaar blijkt onder de niet commerciële sportverenigingen voetbal te
zijn. Voor de leeftijdscategorie 19 t/m 55 jaar is dit tennis. En voor de categorie 56 + is dit
bridge. In figuur 1.5 worden de populaire sporten per leeftijdscategorie weergegeven.
Populaire sporten in de leeftijdsgroep t/m
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Figuur 1.5 populaire sporten

Tot slot is uit de enquête gebleken dat 80% van de verenigingen beschikt over voldoende
vrijwilligers. 20 % blijkt een probleem op dit gebied te hebben.
1.5 Huidige kosten sport en bewegen
De huidige directe kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van sport bedragen op
jaarbasis € 1.336.100,--. Hierbij zijn niet de kosten van de gymnastiekzalen (deze vallen
onder het budget onderwijs) en het onderhoud van speelterreinen en overige buiten recreatie
opgenomen.
De specificatie op jaarbasis (begroting 2012) ziet er – afgerond – als volgt uit:
Kosten (uitgaven-inkomsten)
Buitensportaccommodaties
Sporthallen
Zwembaden
Subsidies
Sportpromotie

€384.200,-€262.600,-€450.800,-€234.100,-€4.400,--

Totaal

€1.336.100,--

1.6 Visie op sport en bewegen
De ontwikkelingen en trends zijn van belang voor de formulering van het beleid. De
onderstaande visie geeft aan waarom de gemeente Castricum het belangrijk vindt om op het
terrein van sporten en bewegen beleid te formuleren en uit te voeren. Hierbij geldt de
volgende hoofddoelstelling:
Het mogelijk maken en houden van sporten en bewegen voor alle inwoners van de
gemeente Castricum.
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Algemene beleidsvisie
De gemeente stimuleert, dat elke inwoner kan meedoen in de maatschappij. Sporten in
georganiseerd verband is één van de middelen om dat te bevorderen. Veel inwoners
beleven plezier aan sport, het biedt hen ontspanning, ontplooiing, competitie met anderen en
het daagt hen uit tot het verleggen van grenzen.
De gemeente ziet sporten en bewegen niet alleen als doel op zich, maar vooral als middel
om via een integrale aanpak andere effecten te bereiken. Sporten en bewegen zijn
belangrijke middelen om psychische en lichamelijke gezondheid van de inwoners te
verbeteren, de ontwikkeling van vooral jongeren te stimuleren en de deelname van ouderen,
mensen met een beperking en minder draagkrachtige (lage SES) aan het sport- en
maatschappelijk leven te vergroten. Voor deze doelgroepen heeft de gemeente dan ook
extra aandacht.
Naast plezier en ontspanning draagt sporten en bewegen ertoe bij dat jongeren bekend
raken met vrijwilligerswerk. Ook levert sporten en bewegen een positieve bijdrage aan de
plaatselijke leefbaarheid in de buurt en wijk, stimuleert het een goed gebruik van de
openbare ruimte en gaat het overlast van jongeren tegen. Sporten en bewegen kunnen
integratie bevorderen en brengen waarden en normen bij.
De gemeente is wegens de positieve invloeden van sport en bewegen van mening dat het
van groot belang is, dat de gemeenschappelijke sportaccommodaties voor alle
leeftijdsgroepen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn en blijven.
Tot slot wil de gemeente voor de sporters die als doel hebben de top te bereiken op
nationaal of internationaal niveau een bijdrage leveren aan een gunstig sportklimaat. Te
denken valt hierbij aan accommodaties die aan norm van het NOC-NSF of aan de
betreffende sportbond voldoen.
De gemeente hecht veel belang aan haar sporttalenten en is ervan overtuigd dat de impact
die hun prestaties hebben, positief zijn voor de uitstraling van de gemeente en voor de sport.
In dit kader ziet Castricum sport ook als marketing instrument en draagt het bij aan een
aantrekkelijk ondernemingsklimaat.
We willen deze beleidsvisie integraal beschrijven. In het volgende hoofdstuk sport en Wmo
wordt hiermee een start gemaakt.
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Hoofdstuk 2 Sport en Wmo
Achtergrond
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is per 1 januari 2007 van kracht. Het
uitgangspunt van de Wmo is, dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving.
Momenteel zijn er ontwikkelingen m.b.t. Wmo gaande namelijk de Kanteling, waarbij
inwoners worden uitgedaagd allereerst zelf en samen met andere inwoners, familie en
kennissen oplossingen voor hun problemen te zoeken. Dit betekent, dat in het bijzonder de
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk is. Als dat niet kan of niet lukt,
springen maatschappelijke organisaties en de lokale overheid bij. De gemeente is
verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Wmo.
Ook sportverenigingen hebben een steeds sterkere rol als het gaat om participatie van
inwoners aan de samenleving. Dat is ook logisch, want deelname aan sport bij
sportverenigingen is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten, om tot sociale
integratie te komen, om mensen met beperkingen te betrekken bij de samenleving en om
jongeren (en hun ouders) bepaalde waarden en normen bij te brengen (hierbij valt ook te
denken aan regels in het kader van emancipatie en schelden, die door de betreffende
sportbonden worden opgelegd). Voor grote groepen jongeren en volwassenen geeft sport,
net als bijvoorbeeld werk, structuur in het leven. Daarnaast is sport een van de grootste
bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet.
Vertaling naar lokale situatie en sport
Uitgangspunt van de Castricumse visie op de Wmo is, dat het zelfregulerend en zelf
oplossend vermogen van burgers leidend is: de eigen verantwoordelijkheid van inwoners
staat nadrukkelijk centraal. Juist vanuit dit perspectief kan sport in de gemeente Castricum
bijdragen aan de zelfredzaamheid van de inwoners en haar participatie in de samenleving.
Naast de gezondheidswinst die geboekt wordt zal „het meedoen‟ vooral ook leiden tot
sociaal-maatschappelijke winst: „meedoen‟ leidt tot een hogere kwaliteit van leven en
voorkomt een sociaal isolement.
Doelstelling gemeente Castricum
Vanuit het thema „Sport en Wmo‟ wordt er ingezet op het verhogen van de participatiegraad.
Een zo laagdrempelig mogelijk sport- en beweegaanbod voor de kwetsbare doelgroepen
(jongeren, ouderen, mensen met een beperking en inwoners met een lage SES (sociaal
economische status) is daarbij een must.
De doelstelling vanuit het thema „Sport en Wmo‟ luidt: “Maatschappelijke participatie („het
meedoen‟) verhogen via de sport”. Kortom het percentage Castricummers dat lid is van een
sportverenigingen dient toe te nemen.
2.1 Wat zet de gemeente heden in om het “Meedoen” te bevorderen?
De gemeente heeft meer dan 90 sportverenigingen, 33 verschillende soorten sporten
en diverse sportaccommodaties. De basis is er, maar hoe bevorderen we het
“Meedoen”?
Algemeen
 Informeren via de Sportwijzer/gemeentelijke internetsite
Aangezien niet elke vereniging in staat is een actief PR-beleid te voeren, ziet de
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gemeente het als taak om bekendheid te geven aan sportverenigingen. Via de
sportwijzer, die onderdeel uitmaakt van de gemeentegids, worden inwoners
geïnformeerd over de sportverenigingen en accommodaties. Deze informatie staat
ook op de gemeentelijke website www.castricum.nl.
 Laagdrempelig sport- en beweegaanbod
Een zo laagdrempelig mogelijk sport- en beweegaanbod hangt, naast de
bereikbaarheid, samen met de contributietarieven die sportverenigingen bij hun leden
in rekening brengen. Van invloed hierbij is de huurprijs van accommodatie die de
gemeente in rekening brengt bij de sportverenigingen. Gezien de huurprijs ver
beneden de werkelijke kostprijs ligt, stimuleert de gemeente een laagdrempelig sporten beweegaanbod. Deze huurprijs dient overigens wel, door scheefgroei, onder de
loep te worden genomen. Dit wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk accommodatie
en tarievenbeleid.
Naast deze algemene punten stimuleert de gemeente het “Meedoen” aan sport en
bewegen via de onderstaande punten.
A. Jeugd
 Stimuleren van sport en bewegen onder de jeugd via de vakantiecocktail
De Stichting Welzijn Castricum organiseert in de zomer – en in de kerstvakantie activiteiten
voor de jeugd. Hiervoor krijgen zij subsidie van de gemeente. Een deel van de activiteiten
wordt samen met sportverenigingen opgezet, zoals klimmen, strand/bosspelen, streetdance,
squash en tennis.

Cas RC in actie



Stimuleren van de sport door middel van de jeugdsubsidie sport
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De jeugdsubsidie sport bedraagt voor de sportvereniging ongeveer € 12,50 per jeugdlid (6
t/m 17 jarigen). De subsidie is vooral bedoeld om jeugdleden te werven en te behouden. Zie
bijlage 1 voor deze beleidsregels.


Stimuleren van sport en bewegen middels het Jongerenwerk van Stichting Welzijn
Castricum
Via het jongerenwerk worden er diverse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. De
activiteiten vinden veelal op een laagdrempelige wijze in de wijk plaats.
B. Stimuleren van sport en bewegen onder ouderen (55+)
In de gemeente zijn veel activiteiten voor senioren op het gebied van sport en bewegen. De
welzijnsorganisaties voor ouderen die worden gesubsidieerd door de gemeente, bieden een
ruim aanbod aan sport en beweegactiviteiten, zoals: gymnastiek, wandelen en badminton.
Daarnaast heeft de gemeente een ruim aanbod aan sportverenigingen waar senioren
kunnen sporten. Ook buiten de welzijnsorganisaties en sportvereniging om zijn er diverse
sport- en beweegmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: Zwembad de Witte Brug (heeft
een speciaal doelgroepen programma), diverse wandel-, fiets- en kanoroutes. Door dit
aanbod kan in onze gemeente voor deze doelgroep op een laagdrempelige wijze aan sport
en bewegen worden gedaan.
C. Stimuleren van sport en bewegen onder inwoners met een beperking
Inwoners kunnen, hoewel zij graag willen sporten, belemmerd worden door een beperking.
De Castricumse Invalidensportclub, die door de gemeente wordt gesubsidieerd, biedt
zwemles aan voor mensen met een beperking. Deze lessen vinden plaats in het zwembad
de Witte Brug alwaar het water extra warm is en men de beschikking heeft over diverse
voorzieningen zoals een zwembadlift. Daarnaast hebben A.V. Castricum en Mixed
Hockeyclub Castricum een g-atleten/g-hockeyteam waar mensen met een beperking actief in
participeren.
 Subsidie voor sportverenigingen en sporters met een beperking
Sporters met een beperking moeten voor sportdeelname soms meer geld betalen,
dan sporters zonder beperking. Dit ligt onder andere aan een hogere contributie,
langere reisafstand van en naar een geschikte sportvoorziening, andere manier van
reizen van en naar een sportvoorziening en noodzakelijke sporthulpmiddelen. De
gemeente ondersteunt de inwoners, die deze extra kosten niet kunnen dragen, met
een subsidie. Daarnaast ondersteunt de gemeente, met een subsidie, de
verenigingen die het voor inwoners met een beperking mogelijk maken incidenteel of
structureel sport te beoefenen. Deze beleidsregels worden uitgebreid weergegeven in
bijlage 2.


Subsidie voor het Samenwerkingsverband aangepast sporten van Sportservice
Noord-Holland
Daarnaast zijn er nog inwoners met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel
willen. Juist om deze inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen is de gemeente
aangesloten bij samenwerkingsverband aangepast sporten van Sportservice Noord-Holland.
Het samenwerkingsverband geeft voorlichting, advies, begeleiding en ondersteuning aan
sportverenigingen en inwoners met een beperking die willen gaan sporten, of die al sporten.
D. Stimuleren van sport en bewegen voor inwoners met een lage sociaal economische
status (lage SES)
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 Declaratieregeling bevordering maatschappelijke participatie
Soms wordt sporten door financiële belemmeringen bemoeilijkt. De gemeente Castricum
heeft een declaratieregeling vastgesteld waardoor minima (inkomsten niet hoger dan 110%
van de bijstandsnorm) een financiële bijdrage kunnen ontvangen voor de kosten voor
“maatschappelijke participatie”. De financiële bijdrage bedraagt max. € 100,-- per
volwassene en max. € 225,-- per jeugdige. De bijdrage kan o.a. worden ingezet om lid te
worden van een sportvereniging. Ook bestaat er de mogelijkheid om hiervan sportkleding
aan te schaffen.
 Jeugdsportfonds Noord-Holland
Naast de declaratieregeling ter bevordering van maatschappelijke participatie kunnen
jongeren van 4 t/m 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen via het
jeugdsportfonds, lid worden van een vereniging. De gemeente Castricum is de eerste
gemeente in Noord-Holland die zich heeft aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Een beroep
op het Jeugdsportfonds Noord-Holland kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair.
Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de
jongere. Evenals bij de eerder genoemde declaratieregeling is de bijdrage max. € 225,--.
Hierbij geldt ook dat het inkomen van de ouders niet hoger ligt, dan 110% van de
bijstandsnorm. Deze regeling kan worden gezien als aanvullend (naast de
declaratieregeling) op het gebied van het bereik van de jeugdigen, maar niet op het gebied
van financiën (dubbelingen worden uitgesloten).
Stimuleren van Vrijwilligers in de sport
Vrijwilligers zijn een belangrijke factor in de sport. De verenigingen kunnen niet zonder. De
gemeente Castricum stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk door het subsidiëren van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting Welzijn Castricum. Zij bieden ondersteuning
aan vrijwilligersorganisaties, dus ook de sportclubs. De Vrijwilligerscentrale heeft een
vrijwilligersvacaturebank en een uitzendbureau Wel-Vrij-Zijn. Ook is een aanbod van
cursussen voor vrijwilligers afgestemd op de actuele vraag in het vrijwilligerswerk. Enkele
malen per jaar wordt vergaderd door het Lokaal Comité Vrijwilligers. Hierin worden de
knelpunten van de vrijwilligersorganisaties besproken.
Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers lopen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk risico‟s. Zij kunnen schade
veroorzaken en/of zelf schade lijden. De (sport)organisaties voor wie vrijwilligers hun
werkzaamheden uitvoeren, zijn niet allemaal voor deze risico‟s verzekerd. De gemeente
Castricum heeft via de VNG een collectief contract voor de verzekering van ongevallen en
aansprakelijkheid afgesloten om alle vrijwilligers in onze gemeente tegen deze risico‟s te
verzekeren.
Maatschappelijke stages
Zie hoofdstuk 4.
2.2 Beleid 2013-2016
Voor de periode 2013-2016 wordt het huidige beleid op de volgende punten gehandhaafd:




Naamsbekendheid van de sportverenigingen verhogen door middel van
verenigingsinformatie in de sportwijzer ( onderdeel van de gemeentegids) en via de
gemeentelijke website
Stimuleren van sportdeelname door de jeugd via de vakantiecocktail en het

________________________________________________________________________ 15

Sportnota gemeente Castricum 2013-2016











jongerenwerk
Stimuleren van sport en bewegen onder ouderen door het subsidiëren van
welzijnsorganisaties
Subsidieregeling voor sportverenigingen met een aanbod voor inwoners met een
beperking
Subsidieregeling voor meerkosten van het sporten voor inwoners met een beperking
Subsidie voor het Samenwerkingsverband aangepast sporten van Sportservice
Noord-Holland
Declaratieregeling bevordering maatschappelijke participatie
Jeugdsportfonds Noord-Holland
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligersverzekering
Tot en met 2013 wordt het huidige beleid op het gebied van de jeugdsportsubsidie
gehandhaafd. In 2013 wordt onderzocht of deze middelen op een andere manier
effectiever kunnen worden ingezet.

Om in te spelen op de vergrijzingen en het relatief laag aantal sportende 55+, willen we het
bewegen van ouderen (55+) bevorderen, door middel van;
 Verenigingen aanmoedigen, via de netwerkbijeenkomsten sport, bij het opzetten van
een aanbod voor senioren. Castricum vergrijst, hier ligt een kans voor de
verenigingen.
Gezien 20% van de verenigingen heeft aangegeven een vrijwilligerstekort te hebben, willen
we vanuit de gemeente dit probleem aanpakken via de volgende 2 punten;
 Vrijwilligersondersteuning
Via de regeling combinatiefuncties (zie hoofdstuk 4) kunnen sportverenigingen
subsidie aanvragen voor een combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionaris kan
bijvoorbeeld een gedegen vrijwilligersbeleid opzetten. Ook kan de vrijwilligerscentrale
de sportvereniging hierbij ondersteunen (bestaand initiatief).
 Nieuwe ontmoetingsmogelijkheid voor (bestuurders van) sportverenigingen. Dit om
samenwerking tussen verenigingen te bevorderen, kennis uit te wisselen en zich te
professionaliseren. Er wordt 1 keer per jaar een bijeenkomst geagendeerd onder de
noemer informatie en netwerkbijeenkomst sport.
2.3 Prestatie-indicatoren
 In 2016 is tenminste 85 % van de jongeren in de leeftijdscategorie van 5 t/m 18 jaar
lid van een sportvereniging.
 In 2016 is tenminste 40 % van de volwassenen in de leeftijdscategorie van 19 t/m 55
jaar lid van een sportvereniging
 In 2016 is tenminste 40 % van de ouderen in de leeftijdscategorie van 55+ jaar lid van
een sportvereniging
 In 2016 is het aantal verenigingen dat een vrijwilligersprobleem heeft afgenomen van
20% naar 15%.
 Er vindt in de periode t/m 2016 tenminste 4 keer een informatie en
netwerkbijeenkomst sport plaats.
 In 2013 wordt er geadviseerd over een mogelijke gewijzigde manier van subsidiëren
wat betreft de jeugdsportsubsidie.
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Hoofdstuk 3 Sport en Gezondheid
Achtergrond
Een belangrijk middel om gezondheidswinst te boeken is het stimuleren van een actieve
leefstijl. Het aansporen van inwoners om te gaan sporten en bewegen leidt tot een betere
gezondheid en is voor de gemeente daarom een belangrijke investering voor de toekomst.
Doelstelling gemeente Castricum
Vanuit het thema „Sport en gezondheid‟ wordt er vooral ingezet op het voldoen aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen8. Bewegen kan naast het voorkomen en (deels)
oplossen van genoemde gezondheidsproblematiek (overgewicht speerpunt lokaal
gezondheidsbeleid) tevens bijdragen aan de sociale samenhang in de gemeente en kan een
bijdrage leveren aan het voorkomen van depressie (speerpunt lokaal gezondheidsbeleid) en
eenzaamheid (verenigingsleven). De cijfers met betrekking tot de Norm Gezond Bewegen
zijn nu nog onbekend. Door middel van een sportdeelname onderzoek kunnen deze cijfers
zichtbaar worden gemaakt.
De eerste doelstelling vanuit het thema „Sport en gezondheid‟ luidt: “Meer inwoners halen de
Norm Gezond Bewegen”.
De gemeente Castricum hoopt met deze doelstelling te bereiken, dat het aantal inactieven in
de gemeente afneemt en dat het stimuleren van voldoende beweging een beschermende
werking heeft voor gezondheidsproblematiek. Uiteraard betekent een lager aantal inactieven
tevens dat meer mensen „meedoen‟ en sociale samenhang gestimuleerd wordt. In de
paragraaf waarin de Sport en Wmo-doelstelling is uitgewerkt is o.a. ingezet op het verhogen
van de participatiegraad door het stimuleren van sporten en bewegen. De inspanningen voor
wat betreft “Sport en gezondheid” beperken zich dan ook tot het monitoren van
beweegcijfers en het onderstaande punt.
Een ander punt van aandacht (speerpunt) binnen het lokale gezondheidsbeleid is “schadelijk
alcohol gebruik”. De gemeente wil ook vanuit haar sportbeleid bijdragen aan het
terugdringen van het alcoholgebruik onder de jeugd.
De tweede doelstelling vanuit het thema „Sport en gezondheid‟ luidt: “het terugdringen van
het alcoholgebruik in sportkantines onder de jeugd”.
Hoewel het schenken van alcohol aan jongeren onder de 16 verboden is, wordt er nog
regelmatig gedoogd. Al het barpersoneel in sportverenigingen dient zich bewust te zijn van
de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een verantwoord alcoholbeleid. Naast
preventieve acties zoals voorlichting vindt handhaving vanuit de gemeente plaats.

8

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) normeert de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging vanuit een
gezondheidskundig oogpunt: om een goede gezondheid te houden is het gewenst ten minste vijf dagen per week 30 minuten
matig intensieve lichaamsbeweging (bijvoorbeeld de hond uitlaten of fietsen) te hebben. Voor jongeren en mensen met
overgewicht is dit minstens 60 minuten
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3.1 Wat zet de gemeente heden in om de norm Gezond Bewegen te behalen?
Naast de punten die in hoofdstukken 2 ,4 en 7 worden genoemd, wordt het volgende
gedaan:
 30 minuten bewegen bebording
Om de norm gezond bewegen onder aandacht te brengen en te houden zijn er op diverse
plekken in de gemeente borden geplaatst om aan te geven dat 30 minuten bewegen gezond
is.
3.2 Wat zet de gemeente heden in om het alcoholgebruik onder de jeugd in de
sportkantines terug te dringen?


Naast preventieve acties zoals voorlichting wordt hierop vanuit de gemeente
gehandhaafd.

3.3 Beleid 2013-2016





Het bovenstaande beleid blijft gehandhaafd.
Combinatiefunctionarissen (zie hoofdstuk 4) brengen het 30 minuten bewegen onder
de aandacht bij de jeugd.
Voorlichting via website over 30 minuten bewegen.
In 2016 vindt er een sportdeelname onderzoek plaats waarin de norm gezond
bewegen wordt meegenomen.

3.4 Prestatie-indicatoren



9

In 2016 voldoet minimaal 50% (landelijk gemiddelde) van de inwoners uit de
gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
In 2016 is het percentage aan overgewicht (4-12 jarigen 10,4%, 12-18 jarigen 13,7%,
19-65 jarigen 42% en 65+ 55,5% overgewicht9) afgenomen.

Cijfers GGD 2010
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Hoofdstuk 4 Sport en onderwijs
Achtergrond
Sport en onderwijs zijn beleidsterreinen die bijzonder veel raakvlakken kennen.
Bewegingsonderwijs tijdens schooltijd legt het fundament voor een duurzame, gezonde en
sportieve leefstijl, en daarmee ook een sportieve maatschappij. Al op jonge leeftijd wordt via
de gymles en spel bijgedragen aan de motorische ontwikkeling van jongeren. Omgekeerd
geldt, dat sport bijdraagt aan het bereiken van verschillende onderwijsdoelstellingen: de
ontwikkeling van fysieke, mentale en sociale competenties. Uit onderzoek10 blijkt dat fysieke
activiteit, via verhoogde aandacht en concentratie, schoolresultaten bevordert. Ook uit het
Rijksbeleidskader “Sport, Bewegen en Onderwijs” blijkt, dat deze beleidsterreinen
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden voor wat betreft het bereiken van een hogere
sportparticipatiegraad bij de jongeren, en dus meer beweging. Meer sport en beweging bij de
jongeren zal daarnaast een bijdrage leveren aan het sociaal en lichamelijk welbevinden, en
leiden tot minder schooluitval.
Doelstelling gemeente Castricum
Jongeren bewegen veel en graag. Buiten schooltijd in de openbare ruimte of bij de
sportvereniging, maar zeker ook onder schooltijd op het speelplein en tijdens het
bewegingsonderwijs. Op jonge leeftijd komen kinderen op de basisschool in aanraking met
sport, en worden zij gestimuleerd tot bewegen. Met recht, immers een actieve leefstijl leer je
in je jonge jaren.
De doelstelling vanuit het thema „sport en onderwijs‟ luidt: Het realiseren van meer
structurele samenwerking tussen sport en onderwijs”.
4.1 Wat zet de gemeente heden in om de structurele samenwerking tussen sport en
onderwijs te bevorderen?
Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs wordt op alle basisscholen gegeven. Er zijn geen voorschriften voor
het aantal te besteden uren aan het vak, wel zijn er richtlijnen: in groep 1 en 2 wordt
uitgegaan van dagelijks drie kwartier bewegingsonderwijs, in groep 3 t/m 8 is de richtlijn twee
keer per week drie kwartier. Het bewegingsonderwijs wordt in Nederland gegeven door een
bevoegde groepsleerkracht (Pedagogische Academie) óf door een vakleerkracht (Academie
voor lichamelijke opvoeding). 40 procent van de Nederlandse basisscholen heeft voor het
bewegingsonderwijs een vakleerkracht in dienst. In de gemeente Castricum is dit percentage
53 %.
Binnen het voortgezet onderwijs is bewegingsonderwijs een verplicht onderdeel van het
lesaanbod (met verplichte vakleerkracht). Anders dan in het primair onderwijs is in het
voortgezet onderwijs voorgeschreven hoeveel uren bewegingsonderwijs moeten worden
gegeven (totaal VMBO 400 uur, HAVO 440 uur, VWO 480 uur).

10

Effecten van sport en bewegen op school: H. Stegeman, W.J.H. Mulier instituut ‟s Hertogenbosch, februari 2007
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Sporten en bewegen op de Brede (basis)school
Op dit moment vinden er diverse brede schoolontwikkelingen in de gemeente plaats. In
principe kan elke basisschool in de gemeente Castricum een brede school worden. Dit
betekent, dat er een zodanig beleid wordt gevoerd, dat door de instellingen aan elk kind dat
het basisonderwijs bezoekt een (volledig) dagarrangement kan worden geboden. Dit
dagprogramma ontlast de ouders van het brengen en halen van de kinderen naar allerlei
voorzieningen. Het initiatief komt hierbij vanuit de school. De gemeente dient in de meeste
gevallen als smeerolie tussen de betreffende school en instellingen. Ook gaat de
impulsregeling brede scholen, sport en cultuur, de scholen prikkelen om zich meer te vormen
tot brede school oftewel combinatiefuncties.

Naschoolse activiteiten door Sportservice NH

Combinatiefuncties
Op 10 maart 2011 heeft de raad ingestemd met de invoering van de
combinatiefunctionarissen. Er zijn heden 5,3 fte aan combinatiefunctionarissen actief.
Een combinatiefunctionaris is:
- Werkzaam voor twee werkvelden/sectoren en in dienst bij één werkgever.
- Betrokken binnen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Als bindmiddel tussen sport en
onderwijs wordt de jeugdsportpas (uitproberen van diverse sporten) ingezet.
De samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur wordt door het inzetten van
combinatiefunctionarissen versterkt. Activiteiten onder en na schooltijd, bij de school en in de
buurt, worden beter op elkaar afgestemd. Er zijn in principe talloze varianten mogelijk van
combinatiefuncties. Per schooljaar wordt er een aanvraag ingediend. Voor de Impuls gelden
de volgende uitgangspunten:
 De combinatiefuncties zijn geen doel op zich maar een middel om de Castricumse
doelen op het gebied van brede school ontwikkeling, WMO, jeugdbeleid, sportbeleid
en cultuurbeleid voor schoolgaande kinderen en jongeren te verwezenlijken.
 Alle basisscholen moeten de kans hebben om te participeren.
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De doelstellingen van het Rijk/de gemeente en de samenwerkende partijen dienen uiteraard
op elkaar aan te sluiten. De globale doelstellingen van Rijk en gemeente zijn:








Meer brede scholen realiseren.
Versterken brede scholen (en dagarrangementen).
Sportverenigingen versterken.
Sportverenigingen stimuleren een aanbod voor scholen, naschoolse activiteiten, in de
wijk en/of voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.
Terugdringen van gezondheidsproblemen (ook preventief).
Kennismaking met en actieve beoefening van kunst en cultuur bevorderen, op en
rond scholen.
Kinderen en jongeren de kans geven hun talenten (op sport- of cultureel gebied) te
ontdekken en te benutten.

Sport en buitenschoolse opvang
Om jongeren van 4 t/m 12 jaar voldoende in beweging te krijgen en te houden is het
belangrijk om mogelijkheden te creëren voor het inzetten van sport tijdens naschoolse
activiteiten. Het gaat daarbij ook om het beter benutten van sport- en speelruimtes in en om
de school en op sportaccommodaties. Het initiatief daartoe ligt bij de scholen en de sport- en
kinderopvangorganisaties. De gemeente kan hierin een bemiddelde rol vervullen. Forte
kinderopvang, op de sportaccommodatie De Puikman, is een voorbeeld van een Sport BSO.
Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs (Landelijk beleid)
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vanaf 2011 een maatschappelijke stage
volgen. De duur van de stage is 48 uur voor het VMBO en praktijkonderwijs, 60 uur voor de
HAVO en 72 uur voor het VWO. Het doel van de maatschappelijke stage is dat iedere
jongere iets voor een ander doet en op deze manier kennismaakt met de samenleving en
ervaart hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.
Leerlingen kunnen de maatschappelijke stage lopen in een maatschappelijke organisatie of
projecten zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties of bij
sportverenigingen. De wijze waarop deze uren kunnen worden ingezet is flexibel en wordt
door de school, in overleg met leerling en stageaanbieder, bepaald. Naast dat de school per
leerling een budget ontvangt voor maatschappelijke stage, ontvangt de gemeente een
rijksbijdrage. Wat betreft de gemeentelijke taken heeft de gemeente een overeenkomst met
Stichting Welzijn, voor een stagemakelaar, afgesloten.
4.2 Beleid 2013-2016
Voor de periode 2013-2016 wordt het huidige beleid op de volgende punten gehandhaafd:
 De gemeente blijft in het kader van de brede school ontwikkeling het smeermiddel
tussen het onderwijs en de instellingen. Het initiatief tot het ontwikkelen van een
brede school ligt bij de school.
 Het vervullen van een bemiddelende rol (indien nodig) tussen sportverenigingen en
naschoolse opvangorganisaties.
 In ieder geval zijn tot het schooljaar 2013/2014 de combinatiefunctionarissen actief.
4.3 Prestatie-indicatoren OELSTELLING
 In ieder geval t/m het schooljaar 2013/2014 zijn er 5,3 fte aan
combinatiefunctionarissen actief. en
 Er zijn vanaf 2014 minstens 4 sportverenigingen in de gemeente Castricum, die actief
zijn binnen de brede scholen, kinderopvang en/of naschoolse opvang.
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”Hoofdstuk 5 Sportaccommodaties
Sportvoorzieningen worden door de gemeente ingezet als instrument om de sportbeoefening
onder de inwoners te stimuleren. Sportaccommodatiebeleid is daardoor één van de
belangrijke pijlers binnen het sportbeleid. Het accommodatiebeleid stelt de kaders met
betrekking tot het faciliteren van sportverenigingen en biedt de garantie voor een
laagdrempelig sportaanbod voor de inwoners.
De doelstelling van de gemeente Castricum is zorg te dragen voor voldoende en
toegankelijke binnen- en buitensportaccommodaties en het bevorderen van een optimale
inzet en multifunctioneel gebruik van de sportlocaties.
Hoe vaker een accommodatie gebruikt wordt, des te hoger is het maatschappelijk draagvlak
en des te waardevoller een accommodatie voor de gemeenschap is. Vanzelfsprekend wordt
hierbij
het
horecabeleid gevolgd.
In de volgende paragraaf
wordt
het
sportaccommodatieaanbod beschreven. We beginnen met de binnensportaccommodaties.
5.1 Binnensport
Voor onderwijsdoeleinden heeft de gemeente voor binnensport (bewegingsonderwijs) een
wettelijke verantwoordelijkheid jegens de scholen. Daarnaast faciliteert de gemeente o.a.
sportverenigingen. Er zijn verschillende typen binnensportaccommodaties, die verschillen in
oppervlakte van de sportvloer en de zaalhoogte (5,5 of 7 meter). Over het algemeen
onderscheidt men drie types accommodaties: de gymzaal11, de sportzaal12 en de sporthal13.
Gymzalen
De gemeente beheert en onderhoudt zeven gemeentelijke gymzalen14. De zalen worden
grotendeels gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Voor de bepaling van de behoefte aan
gymnastiekzaalruimte ten behoeve van het onderwijs wordt de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs toegepast.
De zalen worden hiernaast voor een gering bedrag (per uur) verhuurd aan derden. Dit ten
behoeve van sport in georganiseerd én ongeorganiseerd15 verband. Hiermee is de
mogelijkheid gecreëerd om ook op ongeorganiseerde wijze en niet in competitieverband te
sporten en/of te bewegen.
Gedurende de winterperiode (piekperiode in gebruik) 2009/2010 is er door Marktplan
onderzoek gedaan naar de bezettingsgraad van deze gymzalen. De bezettingsgraad wordt
in figuur 5.1 weergegeven.

11

De gymzaal is de kleinste binnensportaccommodatie.(252 m2 en 5,5 meter hoog).

12

Een sportzaal heeft dezelfde hoogte als een sporthal (7 meter) maar de sportvloer is kleiner dan een sporthal. Meestal is de
sportoppervlakte 448 m2 (16x28) of 616 m2 (22x28).
13
De sporthal is de grootste binnensportaccommodatie met een sportvloer van tenminste 20 x 40 meter en een hoogte van
minstens 7 meter.
14
De meeste gymzalen hebben een standaardzaaloppervlakte van 252 m2. De gymzaal Juliana van Stolberg heeft een kleinere
maatvoering (240 m2). De gymzaal aan de Hogeweg heeft een ruimere maatvoering (321 m 2) die meer voldoet aan de behoefte
van vakleerkrachten (KVLO adviseert bij nieuwbouw minimaal 308 m 2 zaalvloer aan te houden). De Antoniusschool (speciaal
basisonderwijs) heeft een eigen gymzaal.
15
Hierbij geldt de regel dat er minimaal 6 keer in 6 weken gehuurd moet worden.
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Gymzaal
Rooseveltlaan
Gymzaal Walingstuin
Gymzaal 1e
Groenelaan
Gymzaal Jul. van
Stolberg
Gymzaal
Vondelstraat
Gymzaal Mozartlaan
Gymzaal Hogeweg
gemiddeld
landelijk gemiddeld

na 15.30 en woensdag
na 12.00 en in
weekeinde
bezetting obv 37
uren uur

overdag tot
15.30/ (12.00
woensdag)
bezetting
uren obv 26 uur

totaal per
week
gemiddelde
gemiddeld bezettingsgraad

28
13

76%
35%

26
26

98%
100%

53,5
39

85%
62%

23

62%

26

100%

49

78%

26

70%

26

100%

52

83%

17
18
35
23

46%
47%
95%
62%
15-35%

26
18
19
24

100%
69%
73%
91%
50%-80%

43
35,5
54
47

68%
56%
86%
74%

uren

Figuur 5.1 Gebruik en bezetting gymzalen winterperiode (piekperiode)

De zeven gemeentelijke gymzalen kennen een gemiddelde bezetting in de winterperiode van
ongeveer 74%. De doordeweekse bezetting overdag is zeer hoog, namelijk 91%. De
bezetting doordeweeks na 15:30 uur en in het weekend is tevens hoog, namelijk 62%
(landelijk gemiddelde 15%-35%).
Sporthallen
In de gemeente zijn 3 sporthallen, weergegeven in figuur 5.2, aanwezig. Het beheer en de
exploitatie is extern uitbesteed. Naast de sporthallen hebben de inwoners de beschikking
over commerciële binnensportorganisaties, zoals sportpark Berg en Bal, De Voetel en
diverse sportscholen.
accommodatie
Sportcentrum
De Bloemen
Sporthal De
Lelie
Sportcentrum
De Enterij

kern
Exploitatie en beheer
Castricum Exploitant, contract loopt tot 2021.
Akersloot

Exploitant, contract loopt tot juli 2019.

Limmen

Exploitant. Contract loopt tot juli 2014.

Figuur 5.2 Overzicht gemeentelijke sporthallen

In figuur 5.3 is de bezetting van de sporthallen, berekend op basis van capaciteit van 14,5
uur per dag door de week, 10 uur op zaterdag en 6 uur op zondag, weergegeven. Een
capaciteit van 14,5 uur is bijzonder. Er is geen enkel ander “publiek” gebouw met een
dergelijk omvangrijke openstelling. De bezetting is berekend op basis van de vaste
gebruikers, dus exclusief losse verhuur. Het werkelijke gebruik ligt iets hoger. Een
percentage boven de 100% kan ontstaan als op zondag bijvoorbeeld 8 uur een ruimte wordt
gebruikt. Een bezetting van boven de 80% is hoog.
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aantal uur (normatief)
Sporthal de Bloemen
Sporthal
Sportzaal
Sporthal de Lelie
Akersloot
Sporthal
3 zaaltjes

Sporthal De Enterij
Limmen
Sporthal

Ma
14,5

Di
14,5

Woe
14,5

Do
14,5

Vrij
14,5

Zat
10

Zon
6

86%
93%

77%
93%

92%
82%

87%
89%

80%
76%

107%
69%

81%
77%

17%
41%
77%
39%
45%
73%
circa 50% bezetting (dans, gym, koersbal,
EHBO,schilderclub)

100%

58%

0%

71%

37%

52%

82%

30%

Figuur 5.3 Bezetting sporthallen winterseizoen 2009/2010 (piekperiode)

Sporthal De Bloemen
Sporthal De Bloemen is de grootste sporthal in de gemeente. Naast de sporthal zijn er
ruimten voor dans, judo, snooker, darts en vergaderruimten. De later aangebouwde
sportzaal is ten behoeve van Jac. P. Thijsse ondergebracht bij De Bloemen. Aangezien de
exploitatie van deze sportzaal geheel onder verantwoordelijkheid van De Bloemen valt, is de
bezetting van deze sportzaal meegenomen in de berekening. De vijfde zaal die exclusief
gebruikt wordt door Body Style is niet meegenomen. De Bloemen heeft in de winterperiode
een hoge bezettingsgraad, ook in het weekend.

VV Croonenburg in De Bloemen

Sporthal De Lelie
Sporthal De Lelie heeft een grote sporthal geschikt voor zaalvoetbal, handbal en schoolgym.
Daarnaast zijn er nog 3 zaaltjes van ongeveer 100m2 per zaal. De bezetting van de grote
sporthal is doordeweeks ‟s avonds (uitgezonderd maandagavond) en in het weekeinde goed.
Overdag en op maandagavond heeft de sporthal De Lelie nog vrije capaciteit.
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Sporthal De Enterij
Sporthal De Enterij is geschikt voor diverse zaalsporten. De bezetting van De Enterij is
minder hoog dan bij de twee andere sporthallen. Stichting de Witte Brug die het beheer per
1-8-2012 heeft overgenomen doet er alles aan om de bezettingsgraad te verhogen.
Inmiddels heeft de stichting CSV en Helios als nieuwe huurders aangetrokken.
Zwembaden
De gemeente heeft twee zwembaden, te weten overdekt zwembad De Witte Brug en
openluchtbad Dampegheest. Het eigendom van deze zwembaden berust bij de gemeente.
Het overdekte zwembad wordt geëxploiteerd door stichting Zwembad De Witte Brug. Voor
het openluchtbad is een stichting opgericht waarmee wordt onderzocht of voortzetting van de
exploitatie mogelijk is.
Overdekt zwembad De witte Brug
Zwembad De Witte Brug ontvangt circa 150.000 bezoekers per jaar. Dit bezoekersaantal is
over de jaren heen redelijk stabiel. Binnen dit bezoekersaantal loopt recreatief zwemmen
enigszins terug. Particuliere zweminstructie neemt echter flink toe.

Zwembad De Witte Brug

5.2 Beleid 2013-2016
Voor de periode 2013- 2016 gelden de volgende beleidsuitgangspunten:
Gymzalen
 De gymnastiekzalen Rooseveltlaan, Walingstuin,1e Groenelaan, Jul. van Stolberg, de
Vondelstraat, de Hogeweg en Mozartlaan blijven voorlopig gehandhaafd. Gezien de
daling van het leerlingenaantal op de basisscholen wordt onderzocht of het aantal
gymzalen kan worden teruggebracht.
Sporthallen
 Handhaven van de sporthallen De Bloemen, De Lelie en De Enterij.
 Concentratie van voorzieningen in de sporthallen.
Overdekt zwembad De witte Brug
 Uit onderzoek is gebleken dat zwembad De Witte Brug functioneel is. Het zwembad
blijft in ieder geval voor de periode t/m 2014 gehandhaafd.
 De subsidiering van het zwembad De Witte Brug mag niet hoger oplopen.
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Met het bestuur van het zwembad zal gesproken worden over generen van meer
inkomsten en stoppen van niet rendabele gebruiksfuncties.
In overleg met de gemeente Heiloo wordt onderzocht of een gezamenlijk zwembad
haalbaar is (in dit onderzoek wordt bekeken of een sporthal hieraan gekoppeld kan
worden).

5.3 Prestatie-indicatoren
 De gymnastiekzalen Rooseveltlaan, Walingstuin,1e Groenelaan, Jul. van Stolberg, de
Vondelstraat, de Hogeweg en Mozartlaan blijven voorlopig gehandhaafd. Gezien de
daling van het leerlingenaantal op de basisscholen wordt voor 2016 onderzocht of het
aantal gymzalen kan worden teruggebracht.
 Handhaven van de sporthallen De Bloemen, De Lelie en De Enterij.
 Voor 2014 is er bekend of een gezamenlijk zwembad wordt gerealiseerd.
 De subsidie richting zwembad De Witte Brug loopt niet verder op.
5.4 Buitensport
De gemeente heeft zeven buitensportcomplexen, waarvan vier in de kern Castricum, twee in
Akersloot en één in Limmen. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze sportparken (in
enkele gevallen is er sprake van een erfpachtconstructie). De opstallen (kantine,
kleedruimten en overige clubgebouwen) zijn geprivatiseerd. Voor eventuele nieuwbouw van
een clubgebouw kan bij de gemeente “garantstelling”, voor maximaal € 250.000,-- (op basis
van de voorwaarden die het waarborgfonds sport stelt), worden aangevraagd.
Met het aanbod van sporten als atletiek, rugby, honk -en softbal vervult de gemeente een
regionale functie. In figuur 5.4 wordt de samenstelling van de sportparken weergegeven.
Onderhoud aan de 7 gemeentelijke buitensportaccommodaties die technische en specifieke
vaardigheden en materialen vragen, wordt door de gemeente uitgevoerd (de top van de
kunststofatletiekbaan (wel de onderlaag) daargelaten). Met verenigingen die kunstgras
hebben zijn specifieke afspraken over het onderhoud gemaakt. Criteria om in aanmerking te
komen voor kunstgras worden genoemd in de beleidsnotitie kunstgras (“als het tekort aan
wedstrijd- en/of trainingsruimte een structureel probleem is”, is één van deze criteria, zie
bijlage 3 voor deze beleidsnotitie).
Sportpark Cloppenburg Akersloot
Sportpark hv
Meervogels
Akersloot

Voetbal

6 velden

Handbal

1 handbalveld en
1 beachhandbalveld

Sportpark
Dampegheest
Limmen
Voetbal
Sportpark De Duinloper Castricum Atletiek
Sportpark Noord-End
Sportpark De Puikman
Sportpark Wouterland

6 velden
Atletiekbaan + 1 voetbalveld +
vanaf 2012, 3 beachvolleybalvelden
6 velden, waarvan 1 korfbalveld

Castricum Voetbal en korfbal
Voetbal, honk –en
Castricum softbal
7 velden, waarvan 1 honkbalveld
Castricum Rugby, hockey, handbal Rugby (2), hockey (3),
en jeu de boules
handbal (2) en jeu de boules (8)

Figuur 5.4 Samenstelling sportcomplexen
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Onderstaand gaan we in op de capaciteit van de buitensport. Voor de bepaling van de
capaciteit wordt uitgegaan van de NOC-NSF-normen en/of normen van de betreffende
sportbond.
Voetbal
In de gemeente Castricum zijn 4 voetbalverenigingen actief. De KNVB heeft onderzoek
gedaan naar de behoeftebepaling van deze voetbalverenigingen. De uitkomsten van die
analyse zijn verwerkt in figuur 5.5. Bij VV Limmen is het aantal velden passend gelet op de
behoefte. Bij FC Castricum is het aanbod passend gemaakt na aanleg van een
kunstgrasveld. Bij Vitesse‟22 en Meervogels ‟31 is sprake van overcapaciteit van een
wedstrijdveld.
vereniging
VV Limmen
FC
Castricum

Vitesse‟22
Meervogels
„31

sportpark
Damphegeest
Limmen
Noord End
Castricum

aanwezig
4w (wedstrijdvelden)
en 2t (trainingsvelden)
4w, 2 x 0,5t en 1
kunstgras/boardingveldje
en 1 kunstgrasveld
wedstrijdformaat
De
5w en 2t en 1
PuikmanCastricum pupillenveldje
Cloppenburg
3w en 1t en 2
Akersloot
pupillenveldjes

nodig
3,3=4w
en 2t
4,3=5w
en 2t

opmerkingen
passend

3,3=4w
en 2t
1,9=2w
en 1t

overcapaciteit 1
wedstrijdveld
overcapaciteit 1
wedstrijdveld en 1
pupillenveldje

passend na
aanleg volledig
kunstgrasveld

Tabel 5.5 Behoefte en aanbod wedstrijd- en trainingsvelden (w=wedstrijdveld/t=trainingsveld)

Hockey
De hockeysport is in Nederland de enige teamsport die zeer sterk groeit. De
hockeyvereniging in Castricum had in 2003, 570 leden. Inmiddels zijn dit er 822. MHCC heeft
nu 3 velden. De vereniging exploiteert twee kunstgrasvelden zelfstandig, het derde
kunstgrasveld is overgenomen door de gemeente en wordt verhuurd.
Afgaande op het huidige aantal spelende teams heeft de vereniging op de zaterdag 3,5 veld
nodig. De vereniging lost dit op door op zaterdag vroeger te beginnen (9.00, soms 8.30 uur)
en tot veel later door te gaan (18.30 uur aanvang laatste wedstrijd) dan de bond voorschrijft.

Hockeyclub MHCC
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Tennis
In de gemeente bevinden zich vier tennisaccommodaties (voornamelijk gravel en deels
kunstgrasbanen). De tennisbond KNLTB hanteert een norm van 70 tot 90 leden per verlichte
baan. Bij onverlichte banen kan worden uitgegaan van 50-70 leden per baan.
TC Bakkum heeft nu 114 spelers per baan en dat is volgens de norm hoog. Bij
tennisvereniging Castricum en Limmen is sprake van een ruime capaciteit, zij het dat de
verenigingen niet alle banen in gebruik hebben. Van de 11 gravelbanen heeft de vereniging
in Limmen er 6 in gebruik. Daarnaast zijn er nog 2 binnenbanen. Tennisvereniging Castricum
huurt 6 banen op een complex van 12 buitenbanen en 4 binnenbanen (multisportpark Berg
en Bal). Bij tennisvereniging Akersloot (6 gravelbanen) is er sprake een kleine
ondercapaciteit.
Atletiek
De gemeente Castricum beschikt op sportpark De Duinloper over een zesbaans kunststof
atletiekbaan met voorzieningen voor alle technische nummers. Buiten de banen bevindt zich
nog een flinke ruimte om diverse andere (trainings-)activiteiten te verrichten. Inmiddels zijn er
op deze locatie ook beachvolleybalvelden aangelegd bestemd voor volleybalvereniging
Croonenburg. De atletiekvereniging AVC heeft circa 475 leden. De accommodatie vervult
een regionale functie. De wens bestaat om het clubhuis te vervangen c.q. te renoveren.
Zwemmen in openluchtzwembad De Dampegheest
Het buitenzwembad De Dampegheest ligt in Limmen en was van medio mei tot de eerste
week van september 2012 geopend. Het zwembad werd jaarlijks bezocht door circa 20.000
bezoekers. De mogelijkheid wordt onderzocht het zwembad open te houden.
Overige buitensport
De capaciteit voor handbal (CSV en Meervogels ‟60), korfbal, rugby en de jeu de boules is
voldoende. Toch hebben de rugby en de korfbal wensen tot een kunstgrasveld (hiervoor
wordt de beleidsnotitie kunstgras gevolgd).

Jeu de Boules, De Stetters
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5.5 Beleid 2013-2016
Voor de periode 2013- 2016 gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

-

-

De 7 buitensportcomplexen blijven vooralsnog gehandhaafd. Hierbij wordt het
volgende opgemerkt:
Bij de voetbalvereniging (Meervogels „31) is nu sprake van overcapaciteit. Gelet op de
dalende ontwikkeling van het aantal jeugdigen in Akersloot, moet rekening gehouden
worden met een verdere afname van de ledenaantallen bij zowel de handbal als de
voetbal. Groot onderhoud aan de handbalvelden staat gepland voor 2013. In 2013 wordt
onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de handbalvereniging en de voetbalvereniging
gezamenlijk onder te brengen op het terrein van Meervogels ‟31, zodat facilitaire ruimten
(kleedruimten, kantine) kunnen worden gedeeld en het gebruik geïntensiveerd. Ook
wordt onderzocht in het geval het bovenstaande geen optie is om één voetbalveld af te
stoten.
Afhankelijk van het Zanderij-project kan mogelijk op het sportpark De Puikman
herstructurering plaatsvinden.
 Het voorzieningsniveau op het gebied ijsbanen niet verder uit te breiden. In de
gemeente is een natuurijsbaan, tevens zijn er bij een vorstperiode genoeg andere
mogelijkheden om op natuurijs te schaatsen.
 Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2011 is het volgende over zwembad
Dampegheest besloten en procesmatig in gang gezet:
Met inbreng van een door de Limmer gemeenschap op te richten rechtspersoon de
exploitatie van het zwembad Dampegheest per 1 januari 2013 aan die rechtspersoon
over te dragen;
-Om met deze rechtspersoon alle mogelijkheden te bekijken om continuering van het
zwembad te bewerkstelligen;
-De opstallen en de roerende goederen van het zwembad aan de rechtspersoon over
te dragen voor € 1,-- (de grond blijft eigendom van de gemeente, voor het gebruik en
het onderhoud dient een nadere overeenkomst met de rechtspersoon te worden
opgesteld).
-Als startsubsidie een eenmalig bedrag van € 25.000,-- in het vooruitzicht te stellen.

5.6 Prestatie-indicatoren
 De 7 buitensportcomplexen blijven vooralsnog gehandhaafd (afhankelijk van het
Zanderij-project kan mogelijk op het sportpark De Puikman herstructurering
plaatsvinden en afhankelijk van het onderzoek Meervogels 31 kan er op sportpark
Cloppenburg herstructurering plaatsvinden).
 Aan de “Stichting vrienden van Dampegheest” de exploitatie van zwembad
Dampegheest per 1 januari 2013 overdragen onder nader overeen te komen
voorwaarden.
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Hoofdstuk 6 Tarievenbeleid sport
Een belangrijk middel om de laagdrempelige toegang tot sportaccommodaties te
waarborgen, is het tarievenbeleid. Door het hanteren van maatschappelijke (niet
kostendekkende) tarieven blijven de kosten om te sporten voor de inwoners beperkt
waardoor sportparticipatie voor iedereen mogelijk is.
Om het sportbeleid optimaal in te kunnen zetten als stimuleringsinstrument voor het bereiken
van doelstellingen en om ten opzichte van de verenigingen reële en rechtvaardige
transparante tarieven te kunnen hanteren, is de wens ontstaan om het tariefstelsel te
herijken.
De doelstelling van de gemeente Castricum is om tarieven te hanteren waarmee de
hoofddoelstelling van het sportbeleid gerealiseerd kan worden.
6.1 Huidige tariefstructuur
De tarieven die in de gemeente worden gehanteerd voor het gebruik van de
sportaccommodaties zijn in het verleden vastgesteld en vervolgens periodiek geïndexeerd.
Buitensport en Binnensportaccommodaties
Voor de buitensportaccommodaties wordt in de tariefstructuur een bedrag per maand of jaar
gehanteerd. Er wordt geen prijsdifferentiatie toegepast. Voor de binnensportaccommodaties
wordt een tarief per uur gehanteerd. Hierbij wordt er wel prijsdifferentiatie toegepast. In figuur
6.1 worden de binnen- en buitensporttarieven van het seizoen 2011/2012 weergegeven:
A
Huurtarieven sportaccommodaties
2011/2012
eenheid
Binnensportaccommodaties
gymzaal vereniging
€11,59
per uur
gymzaal particulier
€16,33
per uur
Sporthal
€46,30
per uur
Buitensportaccommodaties
Wedstrijd (gras)veld
Trainings (gras)veld
Wedstrijd/trainings (gras)veld
Verhard handbalveld
Kunstgrasveld
Jeu de boulesvelden (8)
De Duinloper (AVC)16
Jeugdveld WL
Kunstgras hockeyveld

€ 138,66
€ 138,66
€ 207,59
€ 69,34
€ 12.120,42
€ 539,68
€ 2.661,52
€ 333,08
€ 6.811,14

per maand
per maand
per maand
per maand
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

Figuur 6.1 tarieven binnen en buitensport 2011/2012

16

Opgemerkt wordt dat het schoonmaken van de toplaag, het periodiek belijnen en het periodiek vervangen van
de toplaag onder de verantwoordelijkheid van de atletiekvereniging valt.
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6.2 Soorten huurtarieven
Om tot juiste sporttarieven te komen is het zaak dat gekozen wordt voor een transparante,
meetbare en werkbare grondslag voor het vaststellen van de tarieven. In dit verband kunnen
tarieven tot stand worden gebracht op basis van:
1. historische ontwikkelingen
2. regionale afstemming
3. kostprijs
Ad. 1 Historische ontwikkeling
Tarieven gebaseerd op historische ontwikkeling zijn binnen de gemeente ooit een keer
vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. De huidige tariefstructuur in de gemeente
Castricum is, net als in veel Nederlandse gemeenten, gebaseerd op historische ontwikkeling.
Voordeel van deze grondslag is dat deze relatief eenvoudig is toe te passen en voor alle
betrokken partijen duidelijkheid en continuïteit biedt in de te betalen bijdragen. Belangrijk
nadeel is echter dat geen verband bestaat tussen de exploitatiekosten van de accommodatie
en de opbrengsten uit verhuur. Op deze wijze is het dus moeilijk te bepalen wat de hoogte is
van de indirecte subsidie richting de sportvereniging.
Ad. 2 Regionale afstemming
Een andere methode voor tariefstelling is het zoeken van regionale afstemming door
aan te sluiten bij tarieven die in de directe regio worden gehanteerd. Belangrijk voordeel van
regionale afstemming is dat grote prijsverschillen met buurgemeenten worden voorkomen
waardoor ook het risico op onderlinge concurrentie om de gunst van de sporter wordt
beperkt.
Ad. 3 Kostprijs
Het hanteren van de werkelijke kostprijs van de accommodaties biedt veelal de meest reële
basis voor de bepaling van de gemeentelijke sporttarieven.
Allereerst wordt hiermee een duidelijke basis gecreëerd die periodiek kan worden aangepast
overeenkomstig de actuele marktomstandigheden. Een ander belangrijk voordeel is dat een
helder inzicht ontstaat in de mate waarin de kosten worden gecompenseerd door de
ontvangen huuropbrengsten. Het verschil tussen de kostprijs en de huuropbrengst is het
tekort dat door de gemeente wordt aangevuld en kan dus feitelijk worden gezien als een
(indirecte) gemeentelijke subsidie aan de verenigingen.
6.3 Beleid 2013-2016
Voor de nieuw te ontwikkelen tariefstructuur in de gemeente Castricum gelden de volgende
uitgangspunten:
 de nieuwe tariefstructuur dient doelgericht en transparant te zijn voor verenigingen
en gebruikers en dient recht te doen aan het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel;
 de tariefstructuur dient een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken van de
verhouding tussen gemeentelijke kosten en (huur)opbrengsten ten behoeve van de
sportaccommodaties;
 om wijzigingen in de tarieven voor verenigingen geleidelijk te kunnen laten verlopen
dient bij invoering rekening te worden gehouden met een overgangstermijn.
Op basis van de uitgangspunten wordt de voorkeur uitgesproken voor het invoeren van een
kostprijsgeoriënteerd tariefstelsel, waarbij de tarieven worden vastgesteld op basis van
transparante dekkingspercentages van de feitelijke kosten. Om de laagdrempelige toegang
tot sportaccommodaties te waarborgen, zal geen sprake zijn van volledig kostprijsdekkende
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tarieven, maar wordt op basis van dekkingspercentages voor de verschillende
accommodaties en accommodatietypen slechts een bepaald gedeelte van de werkelijke
kosten doorbelast aan de eindgebruikers. De hoogte van de dekkingspercentages is
eveneens afhankelijk van een politiek-bestuurlijke afweging betreffende de gewenste
verhouding tussen kosten en opbrengsten.
6.4 Prestatie-indicator
 Voor 2015 is de nieuwe transparante tarievenstructuur van kracht.
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Hoofdstuk 7 Sport en Bewegen in de openbare ruimte
De gemeente biedt wandelaars, trimmers, fietsers en hardlopers via met name de Kennemer
Duinen een aantrekkelijke ruimte voor het beoefenen van hun (recreatieve) sport. Naast de
speelterreinen en speelplekken voor kinderen en jongeren zijn er in de gemeente ook voor
andere doelgroepen voldoende mogelijkheden.
Met het oog op het grote aantal inwoners dat ongeorganiseerd sport en beweegt streeft de
gemeente Castricum ernaar om het sporten en bewegen in de openbare ruimte te
bevorderen.
7.1 Wat gebeurt er heden om het sporten en bewegen in de openbare ruimte te
bevorderen?
 Loop, fiets, lokale kanoroutes, ijsbanen, ruiterpaden en de zee
Het ongeorganiseerd sporten en bewegen is de laatste jaren sterk toegenomen. Eén van de
sporten die in dit verband duidelijk in de lift zit is hardlopen. PWN heeft in het Kennemer
Duinen een trimparcours aangelegd waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast
wordt de grote populariteit onderstreept middels verschillende hardloopevenementen in de
regio. Denk hierbij aan de halve marathon van Egmond die ook over het strand van onze
gemeente gaat, de Dubbele Lus en de Strand en duinlopen van AV Castricum. Met
dergelijke hardloopevenementen kan de aantrekkelijkheid van het sporten en bewegen in de
openbare ruimte in de gemeente verder worden gestimuleerd.
Als in het winterseizoen het ijs zich ontwikkelt, bieden ook de sloten en de ijsbanen in de
gemeente diverse mogelijkheden voor sporten en bewegen.

De ijsbaan in Bakkum

Daarnaast zijn er wandel-, kano- en fietsroutes waarbij cultuur en bewegen nauw met elkaar
verbonden zijn, enkele voorbeelden hiervan zijn: de wandelroute over de Maer- of Korendijk,
De Pontjesroute, De Strandwallenroute, Baccummer Banroute en de kanoroute Castricum.
Tot slot kan er per paard gebruik worden gemaakt van diverse ruiterpaden en biedt de zee
diverse mogelijkheden voor watersport, zoals kitesurfen.
 Speelruimte
Spelen is behalve leuk ook belangrijk voor de lichamelijke, geestelijke en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met de vaststelling van het uitvoeringsplan
speelvoorziening Castricum is besloten een (kwalitatieve) verbetering te realiseren van de
georganiseerde speelruimte in Castricum. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
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toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Naast de speelvoorzieningen zijn er in
onze gemeente legio informele speelruimte zoals groenstroken, bossen, parken en duinen.
 Beweegpleinen
In het kader van "bewegen is gezond" zijn er bij diverse basisscholen beweegpleinen
gerealiseerd. De beweegpleinen zijn gericht op sport. Zo kan een beweegplein bijvoorbeeld
bestaan uit een pannaveld, basketbalpalen of een tafeltennistafel. De beweegpleinen worden
veelvuldig gebruikt door zowel de schooljeugd als de jeugd die er in de buurt woont.
 Vissteigers/plekken
Vissen is een sport voor jong en oud. Het is spannend en ontspannend. In onze gemeente
zijn er, vanwege het vele water, diverse hengelsport mogelijkheden.

Zeevissen op het strand

7.2 Beleid 2013-2016
 Handhaven van de huidige sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.
 Middels het uitvoeringsplan speelvoorziening Castricum de speelvoorzieningen
optimaliseren.





Onderzoeken of een skeelerroute kan worden aangelegd.
Door een betere samenwerking (combinatiefuncties hoofdstuk 4) tussen scholen, en
verenigingen stimuleren, dat de bestaande accommodaties in de openbare ruimte
beter worden benut.
Op basis van de Nota onderwijshuisvesting worden scenario‟s uitgewerkt voor het
aanleggen van beweegpleinen bij basisscholen die nog niet over een beweegplein
beschikken.


7.3 Prestatie-indicator
 In de periode 2013-2016 wordt het college geadviseerd over; een mogelijke
skeelerroute en over de aanleg van beweegpleinen.
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Hoofdstuk 8 Topsport en sport & citymarketing
Topsport is sporten op het hoogste niveau. De ontwikkeling van topsport in Nederland is
sinds begin jaren 90 in een stroomversnelling geraakt. De sportbonden hebben extra
financiële middelen gekregen van de rijksoverheid – met name het ministerie van VWS -, er
zijn en worden nieuwe topsportaccommodaties in het land neergezet en topsporters krijgen
allerlei faciliteiten om zich volledig te concentreren op hun sportbeoefening. Mede door deze
impulsen zijn en worden er op grote evenementen steeds betere resultaten behaald. Dat
straalt positief af op Nederland en leidt vaak tot extra toeloop van nieuwe sporters in die tak
van sport.
De gemeente heeft ook topsporters binnen haar gemeentegrenzen, zowel individueel als in
teamverband. Individuele topsporters zijn er onder andere op het gebied van zwemmen,
voetbal en atletiek. In teamverband wordt topsport beoefend op het gebied van rugby.
De doelstelling van de gemeente Castricum is om een gunstig sportklimaat te bieden aan
sporters die als doel hebben de top te bereiken op nationaal of internationaal niveau
Bij topsport horen (top)sportevenementen. Deze evenementen kunnen een belangrijk middel
zijn in de marketingstrategie voor de promotie van de aantrekkelijkheid van onze gemeente
(citymarketing). Het aantal evenementen in de huidige samenleving groeit, ook in de
gemeente Castricum. De populariteit van evenementen is onder meer toe te schrijven aan
het feit dat bezoekers evenementen zien als een prettige, maar vaak ook nuttige
vrijetijdsbesteding. (Top)sportevenementen leveren dus niet alleen een bijdrage aan de
promotie van onze gemeente ( met daaraan gekoppeld de toeristische en/of economische
spin-off), maar leveren ook een bijdrage aan de doelstellingen van het sportbeleid.
De doelstelling van de gemeente Castricum is om (top) sportevenementen te stimuleren om
zo mede de doelstellingen van het sportbeleid te realiseren en de promotie van onze
gemeente met daaraan gekoppeld de toeristische en/of economische spin-off te
optimaliseren.
8.1 Wat zet de gemeente heden in ten aanzien van topsport en top
(sportevenementen)?
 De sportcomplexen voldoen aan de normen van NOC-NSF of aan de
betreffende sportbond
Wij vinden het belangrijk dat er een gunstig sportklimaat is voor iedere sporter in onze
gemeente. Ook voor topsporters bieden we deze faciliteiten.
 Sportverkiezingen “Castricum Beweegt”
Jaarlijks organiseert Radio Castricum 105 in samenwerking met de gemeente Castricum de
Sportverkiezingen “Castricum Beweegt”. Van de sportverkiezingen gaat een
sportstimulerende werking uit.
 Huldigingen
Naast een evenement zoals de sportverkiezingen komt het in onze gemeente voor, dat
topsporters een uitzonderlijke prestatie leveren. In het kader van citymarketing, sociale
cohesie en vooral “als blijk van waardering” worden deze topsporters apart gehuldigd. Een
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voorbeeld hiervan was de huldiging van de keeper van het Nederlands elftal Maarten
Stekelenburg in 2010.

Huldiging Maarten Stekelenburg in De Burgerij

8.2 Beleid 2013-2016
 Het faciliteren van topsporters, middels sportcomplexen die aan de NOC-NSF
normen of aan de betreffende sportbond voldoen.
 Handhaven van de sportverkiezingen.
 Handhaven van het huldigen van topsporters die een uitzonderlijke prestatie
(Nederlands kampioenen etc.) leveren.
 (Top)sportevenementen stimuleren.
 Uitvoering geven aan de nieuwe beleidsregel subsidie voor sportevenementen (zie
uitvoeringsplan 2013-2016).
8.3 Prestatie-indicatoren
 Eenmaal per jaar de sportverkiezingen organiseren.
 In de periode 2013-2016 hebben er minimaal 4 (top)sportevenementen in onze
gemeente plaats gevonden.
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Hoofdstuk 9 Burgerparticipatie via het platform sport
Burgerparticipatie betekent, dat wij in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners en
maatschappelijke organisaties bij beleidsvorming betrekken. Het doel daarvan is om in een
open wisselwerking en samenwerking te komen tot de bepaling, uitvoering of evaluatie van
beleid.
De doelstelling van de gemeente Castricum is om via het platform Sport burgerparticipatie
het vergroten (meepraten, samenwerken en meedoen van inwoners, organisaties en
ondernemers).
9.1 Wat zet de gemeente heden in om de burgerparticipatie op het gebied van sport te
vergroten?
Het platform Sport is voor de periode van 2010-2014 gerealiseerd en heeft als taak het
college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke sportbeleid. De
vergaderingen van het platform Sport zijn openbaar toegankelijk.

Het Platform Sport (Peter van Splunter, Cees Castricum, Herman Rijsdijk, Thijs Pennink, Marga van der Wurf en Bert Koopman
(Niek Valk Ontbreekt)) overhandigt de concept sportnota aan wethouder Meijer

9.2 Beleid 2013-2016.
 Handhaven van het platform sport
9.3 Prestatie-indicator
 Het platform sport komt minimaal 4 keer per jaar samen.
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Hoofdstuk 10 De doelenboom
In opdracht van de rekenkamer is er door Grontmij/Marktplan in 2009 een onderzoek
uitgevoerd naar de doelstellingen, effecten en prestaties van het Castricumse sportbeleid.
Hierin wordt aangegeven, dat voor de kwaliteit van de doelformulering van het gemeentelijke
sportbeleid, de realisatie van de prestaties en in te zetten middelen een toetsingskader nodig
is om dit te kunnen beoordelen. Grontmij/marktplan heeft aangeven dat een doelenboom hier
een goed middel voor is. De doelenboom is min of meer een bondige samenvatting van deze
nota, echter is hier nog het gewenste maatschappelijke effect aan toegevoegd. Onderstaand
wordt de doelenboom weergegeven.
Algemene beleidsvisie
De gemeente stimuleert dat elke inwoner kan meedoen in de maatschappij. Sporten in
georganiseerd verband is één van de middelen om dat te bevorderen. Veel inwoners
beleven plezier aan sport, het biedt hen ontspanning, ontplooiing, competitie met anderen en
het daagt hen uit tot het verleggen van grenzen.
De gemeente ziet sporten en bewegen niet alleen als doel op zich, maar vooral als middel
om via een integrale aanpak andere effecten te bereiken. Sporten en bewegen zijn
belangrijke middelen om psychische en lichamelijke gezondheid van de inwoners te
verbeteren, de ontwikkeling van vooral jongeren te stimuleren en de deelname van, ouderen,
mensen met een beperking en minder draagkrachtige (lage SES) aan het sport- en
maatschappelijk leven te vergroten. Voor deze doelgroepen heeft de gemeente dan ook
extra aandacht.
Naast plezier en ontspanning draagt sporten en bewegen ertoe bij dat jongeren bekend
raken met vrijwilligerswerk. Ook levert sporten en bewegen een positieve bijdrage aan de
plaatselijke leefbaarheid in de buurt en wijk, stimuleert het een goed gebruik van de
openbare ruimte en gaat het overlast van jongeren tegen. Sporten en bewegen kunnen
integratie bevorderen en brengen waarden en normen bij.
De gemeente is wegens de positieve invloeden van sport en bewegen van mening dat het
van groot belang is, dat de gemeenschappelijke sportaccommodaties voor alle
leeftijdsgroepen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn en blijven.
Tot slot wil de gemeente voor de sporters die als doel hebben de top te bereiken op
nationaal of internationaal niveau een bijdrage leveren aan een gunstig sportklimaat. Te
denken valt hierbij aan accommodaties die aan norm van het NOC-NSF of aan de
betreffende sportbond voldoen.
De gemeente hecht veel belang aan haar sporttalenten en is ervan overtuigd, dat de impact
die hun prestaties hebben, positief zijn voor de uitstraling van de gemeente en voor de sport.
In dit kader ziet Castricum sport ook als marketing instrument en draagt het bij aan een
aantrekkelijk ondernemingsklimaat.

Gewenst maatschappelijk effect
Inwoners van Castricum doen mee in de samenleving. Ze hebben een gezonde leefstijl met
voldoende beweging. Ze kunnen, tegen een aanvaardbare eigen bijdrage, gebruik maken
van een veelzijdig en goed onderhouden aanbod van accommodaties en van de faciliteiten
van diverse sportverenigingen. De sportverenigingen hebben een continue goede instroom
van jeugdleden en inzet van vrijwilligers. Inwoners met een beperking of een lage SES
worden niet door hoge kosten gehinderd om aan de georganiseerde sport mee te doen.
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Hoofddoelstelling
Het mogelijk maken en houden van sporten en bewegen voor alle inwoners van de
gemeente Castricum.

Subdoelstellingen en Prestatie-indicatoren
Sport en Wmo
1.Maatschappelijke participatie („het meedoen‟) verhogen via de sport.
Prestatie-indicatoren







In 2016 is tenminste 85 % van de jongeren in de leeftijdscategorie van 5 t/m 18 jaar
lid van een sportvereniging.
In 2016 is tenminste 40 % van de volwassenen in de leeftijdscategorie van 19 t/m 55
jaar lid van een sportvereniging
In 2016 is tenminste 40 % van de ouderen in de leeftijdscategorie van 55+ jaar lid van
een sportvereniging
In 2016 is het aantal verenigingen dat een vrijwilligersprobleem heeft afgenomen van
20% naar 15%.
Er vindt in de periode t/m 2016 tenminste 4 keer een informatie en
netwerkbijeenkomst sport plaats.
In 2013 wordt er geadviseerd over een mogelijke gewijzigde manier van subsidiëren
wat betreft de jeugdsportsubsidie.

Sport en gezondheid
2.Meer inwoners halen de Norm Gezond Bewegen.
3.Het terugdringen van het alcoholgebruik onder de jeugd in sportkantines.
Prestatie-indicatoren



In 2016 voldoet minimaal 50% (landelijk gemiddelde) van de inwoners uit de
gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
In 2016 is het percentage aan overgewicht (4-12 jarigen 10,4%, 12-18 jarigen 13,7%,
19-65 jarigen 42% en 65+ 55,5% overgewicht17) afgenomen.

Sport en onderwijs
4.Het realiseren van meer structurele samenwerking tussen sport en onderwijs.
Prestatie-indicatoren STELLING



In ieder geval t/m het schooljaar 2013/2014 zijn er 5,3 fte aan
combinatiefunctionarissen actief. maken en h
Er zijn in 2016 minstens 4 sportverenigingen in de gemeente Castricum, die actief
zijn binnen de brede scholen, kinderopvang en/of naschoolse opvang.

Accommodatiebeleid
5

De doelstelling van de gemeente Castricum is zorg te dragen voor voldoende en
toegankelijke binnen- en buitensportaccommodaties en het bevorderen van een
optimale inzet en multifunctioneel gebruik van de sportlocaties.

Prestatie-indicatoren

17

Cijfers GGD 2010
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De gymnastiekzalen Rooseveltlaan, Walingstuin,1e Groenelaan, Jul. van Stolberg, de
Vondelstraat, de Hogeweg en Mozartlaan blijven voorlopig gehandhaafd. Gezien de
daling van het leerlingenaantal op de basisscholen wordt voor 2016 onderzocht of het
aantal gymzalen kan worden teruggebracht
Handhaven van de sporthallen De Bloemen, De Lelie en De Enterij.
Voor 2014 is er bekend of een gezamenlijk zwembad wordt gerealiseerd.
De subsidie richting zwembad De Witte Brug loopt niet verder op.
De 7 buitensportcomplexen blijven vooralsnog gehandhaafd (afhankelijk van het
Zanderij-project kan mogelijk op het sportpark De Puikman herstructurering
plaatsvinden en afhankelijk van het onderzoek Meervogels 31 kan er op sportpark
Cloppenburg herstructurering plaatsvinden).
Aan de “Stichting vrienden van Dampegheest” de exploitatie van zwembad
Dampegheest per 1 januari 2013 overdragen onder nader overeen te komen
voorwaarden.

Huurtarieven
6. Het hanteren van tarieven, die het mogelijk maken om de hoofddoelstelling van het
sportbeleid te realiseren.
Prestatie-indicator


Voor 2015 is de nieuwe transparante tarievenstructuur van kracht.

Sporten en bewegen in de openbare ruimte
7. Het sporten en bewegen in de openbare ruimte bevorderen.
Prestatie-indicator


In de periode 2013-2016 wordt het college geadviseerd over; een mogelijke
skeelerroute en over de aanleg van beweegpleinen.

Topsport en Sport & Citymarketing
8. Een gunstig sportklimaat bieden aan sporters die als doel hebben de top te bereiken op
nationaal of internationaal niveau.
9. (top) sportevenementen te stimuleren om zo mede de doelstellingen van het sportbeleid te
realiseren en de promotie van onze gemeente met daaraan gekoppeld de toeristische en/of
economische spin-off te optimaliseren.
Prestatie-indicatoren



Eenmaal per jaar de sportverkiezingen organiseren.
In de periode 2013-2016 hebben er minimaal 4 (top)sportevenementen in onze
gemeente plaats gevonden.

Burgerparticipatie middels Het Platform Sport
10. Via het platform sport burgerparticipatie (meepraten, samenwerken en meedoen van
inwoners, organisaties en ondernemers) vergroten.
Prestatie-indicator


Het Platform Sport minimaal 4 keer per jaar te laten samenkomen.
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Hoofdstuk 11 Uitvoeringsprogramma nieuwe initiatieven
Uitvoering nieuwe initiatieven

kosten 2013 kosten 2014

1. Het realiseren van 5,3 fte aan combinatiefuncties om sportdeelname en
de beweegnorm te verhogen en o.a. ter ontwikkeling van kader bij sportverenigingen
2. Informatie en netwerkbijeenkomst sport (o.a. verenigingen aanmoedigen bij opzetten
van een aanbod voor senioren), 1 keer per jaar
3. Voorlichting via website over 30 minuten bewegen
4. Sportdeelname onderzoek
5. Onderzoek afstoten gymzalen
6. Met het bestuur van het zwembad zal gesproken worden over generen van meer inkomsten
en het stoppen van niet rendabele gebruiksfuncties.
7. Onderzoek regionaal zwembad
8. Met inbreng van een door de Limmer gemeenschap op te richten rechtspersoon voor exploitate
zwembad Dampegheest, budget van 25.000 reeds beschikbaar
9. Uitwerking nieuwe transparante tarievenstructuur + onderzoek jeugdsportsubsidie
10. Onderzoek skeelerroute en beweegpleinen
11.Subsidieregeling sportevenementen
Totaal

Meerjarenbegr.
Meerjarenbegr.
500

kosten 2015

Kosten 2016

500

500

8.000

4000
4500

4000
4500

4000
12500

1. Het realiseren van 5,3 fte aan combinatiefuncties om sportdeelname en de beweegnorm te
verhogen en o.a. ter ontwikkeling van kader bij sportverenigingen.
Op 10 maart 2011 heeft de raad ingestemd met de invoering van de
combinatiefunctionarissen. Er dienen per 2012 5,3fte aan combinatiefunctionarissen te zijn
gerealiseerd. Op 23 juni 2011 is de motie combinatiefuncties aangenomen. Door middel van
deze motie heeft de raad de opdracht aan het college gegeven om in ieder geval t/m het
schooljaar 2013/2014 met deze regeling te continueren en hiervoor in 2013 €53.000,-- en in
2014 €53.000,-- ter beschikking te stellen. Bij behandeling van de voorjaarnota 2013 moet
worden aangegeven of het project na het schooljaar 2013/2014 wordt gecontinueerd.
2. Informatie en netwerkbijeenkomst sport.
De informatie en netwerkbijeenkomst sport is een ontmoetingsplek voor sportief Castricum
rond speciale sportthema‟s(o.a. verenigingen aanmoedigen bij opzetten van een aanbod
voor senioren). De bedoeling is om de ontmoeting en het netwerken mogelijk te maken
tussen: sportverenigingen, inwoners die sport een warm hart toedragen en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De informatie en
netwerkbijeenkomst sport vindt 1 keer per jaar plaats. De kosten bedragen € 500,-- per jaar.
3. Voorlichting via website over 30 minuten bewegen.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) normeert de gewenste hoeveelheid
lichaamsbeweging vanuit een gezondheidskundig oogpunt: om een goede gezondheid te
houden is het gewenst ten minste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve
lichaamsbeweging (bijvoorbeeld de hond uitlaten of fietsen) te hebben. Voor jongeren en
mensen met overgewicht is dit minstens 60 minuten. Om de norm gezond bewegen onder
aandacht te brengen en te houden zijn er op diverse plekken in de gemeente borden
geplaatst om aan te geven dat 30 minuten bewegen gezond is. Als aanvulling hierop wordt
deze informatie ook op de gemeentelijke website geplaatst.
4. Sportdeelname onderzoek
In 2016 vindt er een sportdeelname onderzoek plaats. Hiermee verkrijgen we inzicht in het
sport en beweeggedrag van de inwoners. O.a. wordt de norm gezond bewegen gepeild. De
kosten van het onderzoek bedragen €8.000,--.
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5. Onderzoek afstoten van gymzalen
Door een daling van het leerlingenaantal op de basisscholen wordt voor 2016 onderzocht of
het aantal gymzalen kan worden teruggebracht.
6. Efficiency zwembad De Witte Brug
Met het bestuur van het zwembad zal jaarlijks gesproken worden over generen van meer
inkomsten en stoppen van niet rendabele gebruiksfuncties.
7. Onderzoek regionaal zwembad
In 2011 is er in opdracht van de gemeente Castricum een rapportage opgesteld over de
verschillende varianten voor een nieuwe zwembad. In de rapport wordt geconcludeerd, dat
een regionaal zwembad de voorkeur heeft.
Gesprekken met de gemeente Heiloo en Bergen hebben ertoe geleid, dat de 3 gemeenten
een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek willen laten doen inzake een regionaal zwembad.
De raad is over deze uitkomsten op de hoogte gebracht. De gemeente Bergen is inmiddels
door ontwikkelingen binnen de gemeente afgehaakt. Voor 2014 wordt bekend of er een
nieuw gezamenlijk zwembad met de gemeente Heiloo wordt gerealiseerd.
8. Overdragen zwembad de Dampegheest
Met inbreng van een door de Limmer gemeenschap op te richten rechtspersoon wordt de
exploitatie van het zwembad Dampegheest per 1 januari 2013 aan die rechtspersoon
overgedragen. Als startbudget wordt een eenmalig bedrag van € 25.000,-- in het vooruitzicht
gesteld. Daarnaast worden de opstallen en de roerende goederen van het zwembad aan de
rechtspersoon overgedragen voor € 1,-- (de grond blijft eigendom van de gemeente, voor het
gebruik en het onderhoud dient een nadere overeenkomst met de rechtspersoon te worden
opgesteld).
9. Nieuwe tarievenstructuur
De huidige tariefstructuur in de gemeente Castricum is, net als in veel Nederlandse
gemeenten, gebaseerd op historische ontwikkeling. Voordeel van deze grondslag is, dat
deze relatief eenvoudig is toe te passen en voor alle betrokken partijen duidelijkheid en
continuïteit biedt in de te betalen bijdragen. Belangrijk nadeel is echter dat geen verband
bestaat tussen de exploitatiekosten van de accommodatie en de opbrengsten uit verhuur. Op
deze wijze is het dus moeilijk te bepalen wat de hoogte is van de indirecte subsidie richting
de sportvereniging.
Voor de nieuw te ontwikkelen tariefstructuur in de gemeente Castricum gelden de volgende
uitgangspunten:
•
de nieuwe tariefstructuur dient doelgericht en transparant te zijn voor verenigingen en
gebruikers en dient recht te doen aan het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel;
•
de tariefstructuur dient een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken van de
verhouding tussen gemeentelijke kosten en (huur)opbrengsten ten behoeve van de
sportaccommodaties;
•
om wijzigingen in de tarieven voor verenigingen geleidelijk te kunnen laten verlopen
dient bij invoering rekening te worden gehouden met een overgangstermijn;
Op basis van deze uitgangspunten wordt de voorkeur uitgesproken voor het invoeren van
een kostprijsgeoriënteerd tariefstelsel, waarbij de tarieven worden vastgesteld op basis van
transparante dekkingspercentages van de feitelijke kosten. Om de laagdrempelige toegang
tot sportaccommodaties te waarborgen, zal geen sprake zijn van volledig kostprijsdekkende
tarieven, maar wordt op basis van dekkingspercentages voor de verschillende
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accommodaties en accommodatietypen slechts een bepaald gedeelte van de werkelijke
kosten doorbelast aan de eindgebruikers. De hoogte van de dekkingspercentages is
eveneens afhankelijk van een politiek-bestuurlijke afweging betreffende de gewenste
verhouding tussen kosten en opbrengsten. In 2013/2014 wordt er een opzet gemaakt voor
deze tarievenstructuur.
Naast de uitwerking van de nieuwe tarievenstructuur wordt een onderzoek gedaan naar de
inzet van de jeugdsportsubsidie. Tot en met 2013 wordt het huidige beleid op het gebied van
de jeugdsportsubsidie gehandhaafd. In 2013 wordt onderzocht of deze middelen op een
andere manier efficiënter kunnen worden ingezet.
10. Onderzoek skeelerroute en beweegpleinen
De gemeente biedt wandelaars, trimmers, fietsers en hardlopers via met name de Kennemer
Duinen een aantrekkelijke ruimte voor het beoefenen van hun (recreatieve) sport. Naast de
speelterreinen en speelplekken voor kinderen en jongeren zijn er in de gemeente ook voor
andere doelgroepen diverse mogelijkheden. Met het oog op het grote aantal inwoners dat
ongeorganiseerd sport en beweegt streeft de gemeente Castricum ernaar om het sporten en
bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. In de periode 2013 t/m 2016 worden de
mogelijkheden voor de aanleg van een skeelerroute en beweegpleinen onderzocht.








Subsidieregeling sportevenementen
Gemeente Castricum wil “het meedoen op sportief gebied” stimuleren op basis van een
subsidieregeling voor sportevenementen. Hiervoor gelden de volgende criteria:
Het evenement versterkt het sportieve en mede het toeristische klimaat van Castricum
Met het evenement wordt Castricum gepromoot.
Het evenement moet qua aard, tijdstip en kwaliteitsniveau passen binnen de
evenementenkalender van Castricum.
Iedereen moet aan het evenement kunnen meedoen, daarnaast omvat een onderdeel van
het evenement “topsport”.
Samenwerking met meerdere partijen is een pre.
Maximaal € 1.000,-- per aanvraag met een subsidieplafond van € 4.000,-- per jaar.
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Bijlage 1. Beleidsregels jeugdsubsidies sport
Inleiding
Na de samenvoeging van Castricum, Akersloot en Limmen op 1 januari 2002 is een start gemaakt met
het harmoniseren van het sportsubsidiebeleid. In 2002 en 2003, de overgangsjaren, werd nog
hetzelfde sportsubsidiebeleid gehanteerd zoals dat van toepassing was in de drie voormalige
gemeenten.
Op 21 oktober 2003 heeft het college het nieuwe sportsubsidiebeleid vastgesteld. De ingangsdatum
van dit nieuwe sportsubsidiebeleid is 1 januari 2004. Dit sportsubsidiebeleid vervangt het
sportsubsidiebeleid zoals dat van toepassing was in de drie voormalige gemeenten.
Algemene subsidieverordening
Het jeugdsubsidiebeleid valt onder de activiteitensubsidies zoals genoemd in de Algemene
subsidieverordening. Jaarlijks wordt een subsidiebedrag aan verenigingen verstrekt op basis van het
aantal jeugdleden. Het bedrag is bedoeld voor het organiseren van éénmalige of langdurige
jeugdactiviteiten in een bepaald seizoen, die gericht zijn op het werven en behouden van jeugdleden.
Visie college op (jeugd)sport
Het college hecht een groot maatschappelijk belang aan deelname door jeugd aan georganiseerde
sport. Het sportsubsidiebeleid van de gemeente richt zich daarom op de jeugd in de leeftijd van 6 tot
en met 17 jaar. In deze levensfase wordt een belangrijke basis gelegd voor het verdere functioneren.
Sport heeft een belangrijke functie in de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van
kinderen/jongeren. Sport stelt de jeugd in staat vaardigheden te ontwikkelen die voor het persoonlijk
functioneren van groot belang zijn. Zo komen ze in aanraking met competitie, winst en verlies en
teamverbanden. Kinderen/jongeren leren hun persoonlijke grenzen te verkennen, leren omgaan met
teleurstellingen, trainen sociale vaardigheden, leren zich verantwoordelijk te voelen voor mensen en
materialen enz. Via sport raken kinderen/jongeren bekend met vrijwilligerswerk. Tevens heeft sport
een functie in het tegengaan van overlast veroorzaakt door jongeren. Sport brengt normen en
waarden bij.
Tot stand komen van het jeugdsubsidiebeleid
Door het college is een aantal voorgestelde uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid opgesteld.
Deze uitgangspunten zijn voorgelegd aan alle sportverenigingen in Castricum, deze zijn in de
gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de voorgestelde uitgangspunten.
Ook zijn de voorgestelde uitgangspunten en de reacties van de verenigingen ter advisering
voorgelegd aan het platform Sport. Op 11 september 2003 heeft het platform Sport in een openbare
vergadering gesproken over de voorgestelde uitgangspunten en de reacties van de verenigingen.
Naar aanleiding van deze vergadering heeft het platform Sport de gemeente geadviseerd over het
voorgestelde jeugdsubsidiebeleid.
Op basis van de reacties van de verenigingen en het advies van het platform Sport heeft het college
op 21 oktober 2003 besloten tot het onderstaande subsidiebeleid. Het besluit van het college is ter
kennisgeving voorgelegd aan de commissie Welzijn, Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen van 13
november 2003.
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Beleidsregels jeugdsubsidie Sport
1. Het totale subsidiebedrag dat in de begroting 2003 is opgenomen voor subsidiëring van
sportverenigingen zal vanaf 2004 ook beschikbaar zijn voor de sportverenigingen.
2. Het totale subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In principe wordt het door het CPB
verwachte inflatiepercentage voor het volgende jaar gehanteerd.
3. Jeugdleden in de leeftijd 6 t/m 17 worden gesubsidieerd. IJkpunt is het aantal jeugdleden op 1
oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.
4. Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 35% van de jeugdcontributie
5. Een afbouwregeling van 3 jaar voor alle verenigingen die in 2004 achteruit gaan in het
subsidiebedrag t.o.v. 2002:
 in 2004 garantie minimaal 75% van subsidiebedrag 2002
 in 2005 garantie minimaal 50% van subsidiebedrag 2002
 in 2006 garantie minimaal 25% van subsidiebedrag 2002
 in 2007 verdeling conform nieuwe subsidieregeling
6. Een vereniging die geen subsidie ontving tot 01-01-2004 ontvangt in haar
eerste
subsidiejaar maximaal € 1000,00.
7. Het subsidiebedrag voor alle verenigingen stijgt per jaar maximaal met 100%. De subsidie in
2004 stijgt maximaal 100% t.o.v. het ijkjaar 2002.
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Bijlage 2. Beleidsregels subsidie sport gehandicapten
Aanleiding:
 Personen met een beperking die een sport beoefenen moeten hier soms meer geld voor betalen
dan personen zonder beperking, die dezelfde of een vergelijkbare sport beoefenen. Dit ligt met
name aan:
o een hogere contributie
o langere reisafstand van en naar een geschikte sportvoorziening
o andere manier van reizen van en naar een sportvoorziening
o noodzakelijke sporthulpmiddelen
De gemeente wil de personen die deze extra kosten niet kunnen dragen ondersteunen door
middel van een subsidie.
 De gemeente heeft veel waardering voor verenigingen en andere organisaties die het voor
personen met een beperking mogelijk maken incidenteel of structureel sport te beoefenen. De
gemeente wil deze verenigingen en organisaties ondersteunen en haar waardering laten blijken
door middel van een subsidie.
Subsidiemogelijkheden:
1. Een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de extra kosten van een door de beperking
noodzakelijk sporthulpmiddel
2. Een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de extra vervoerskosten die voortkomen uit het feit
dat aanvrager voor zijn/haar sportbeoefening verder en/of op een andere wijze moet reizen dan
iemand zonder handicap
3. Een Inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van, door de handicap,
extra hoge contributiekosten.
4. Subsidie aan sportverenigingen die het voor personen (inwoners van Castricum) met een
beperking mogelijk maken te sporten (structureel en/of incidenteel). De hoogte van de subsidie
wordt per aanvraag vastgesteld, maar bedraagt per jaar maximaal € 100,00 per deelnemende
inwoner van Castricum. Bij de vaststelling van de hoogte van het subsidie-bedrag wordt o.m.
rekening gehouden met het financiële beleid van de vereniging.
5. Overige tegemoetkomingen als waardering voor bepaalde activiteiten die in het belang zijn van de
doelgroep
Voorwaarden:
 De subsidiemogelijkheden 1 t/m 3 zijn afhankelijk van het inkomen*.
 Het primaat ligt bij voorliggende voorzieningen
 Er dient sprake te zijn van “duurzame” sportbeoefening. Om dit enigszins te kunnen garanderen
dient de aanvrager aangesloten te zijn bij bijvoorbeeld een vereniging (individuele sporters kunnen
zich aansluiten bij de landelijke vereniging voor gehandicapte sporters)
 Elke hulpmiddel heeft een bepaalde afschrijvingstermijn. Binnen deze periode kan slechts
éénmaal een tegemoetkoming worden verstrekt
 Voor reparatie en onderhoud wordt geen subsidie verstrekt
 De aanvraag moet ingediend worden op het daarvoor bestemde formulier
* De extra kosten voor belanghebbende t.o.v. de kosten die een persoon zonder beperking voor
dezelfde (of vergelijkbare) sport zijn de voor vergoeding in aanmerking komende kosten.
Indien het inkomen lager is dan de Wvg-inkomensgrens (dit is 1½ maal de betreffende bijstandsnorm)
dan komen de extra kosten in principe volledig voor vergoeding in aanmerking
Indien het inkomen hoger is dan de Wvg-inkomensgrens dan wordt 10% van “de ruimte in het
inkomen” afgetrokken van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. “De ruimte in het
inkomen” is het verschil tussen het (gezins-)inkomen en de Wvg-inkomensgrens.
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Bijlage 3. Beleidsnotitie Kunstgras

Ruimte
voor en door
kunstgras
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Inleiding
Sport heeft in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer
mensen sporten en zien het belang in van sport voor bijvoorbeeld de gezondheid. Er zit een
stijgende lijn in het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging. Het maatschappelijk
aanzien van sport is gestegen. Sporten, bewegen en gezond leven zijn belangrijke waarden
geworden die actief worden gepropageerd.
Het gaat ook goed met de sport in Castricum. Het aantal mensen dat lid is van een
sportvereniging neemt toe, met name de buitensportverenigingen zien een sterke groei van
hun aantal leden. De verwachting is dat deze groei de komende jaren zal aanhouden.
De mate waarin een vereniging kan groeien is echter afhankelijk van de ruimtecapaciteit van
een vereniging. Een toename van het aantal leden gaat samen met een toenemende
behoefte aan ruimte om te kunnen trainen en/of wedstrijden te kunnen spelen.
Als een sportvereniging door toename van het aantal leden te maken krijgt met
ruimtegebrek, dan kan de vereniging twee dingen doen: een ledenstop invoeren of zorgen
voor meer ruimte om te kunnen sporten.
Een ledenstop zou in Castricum, gezien het sportstimulerende beleid dat de gemeente voert,
waar mogelijk voorkomen moeten worden. Sportverenigingen worden door de jeugdsubsidie
juist gestimuleerd jeugdleden te werven en in september 2007 gaat het BOS-project van
start dat onder andere tot doel heeft dat de kinderen en jongeren lid worden van een
sportvereniging (zie pagina 6).
Fysieke uitbreiding van de buitensportcomplexen behoort in Castricum momenteel niet tot de
mogelijkheden. Er zal daarom, als er sprake is van een ruimtegebrek, een oplossing gezocht
moeten worden in het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van beschikbare ruimte.
Kunstgras biedt deze oplossing. Kunstgras kan namelijk onbeperkt bespeeld worden, zonder
dat dit invloed heeft op de kwaliteit van het sportveld. Enkele Castricumse sportverenigingen
die gebruik maken van gemeentelijke buitensportcomplexen hebben aan de gemeente hun
kunstgraswens reeds kenbaar gemaakt. Er is daarom behoefte aan een beleidskader ten
aanzien van kunstgrassportvelden in Castricum.

Doelstelling beleidsnotitie
De doelstelling van deze beleidsnotitie is het formuleren van een beleidskader op basis
waarvan de gemeente rechtvaardig en verantwoord financiële middelen beschikbaar stelt
voor de totstandkoming van kunstgrassportvelden.
In deze beleidsnotitie wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvragen:
 Wanneer investeert de gemeente in kunstgras?
Aan de hand van een aantal objectieve criteria kan worden getoetst of een sportvereniging in
aanmerking komt voor een gemeentelijke investering in kunstgras.
 Wat draagt de gemeente bij in kunstgras?
Een vergelijking en verdeling van de kosten van natuurgras en kunstgras voor de gemeente
en de vereniging.
Reikwijdte beleidsnotitie
De criteria waaraan voldaan moet worden om voor een gemeentelijke investering in
kunstgras in aanmerking te komen (hoofdstuk 3) gelden voor alle sportverenigingen in
Castricum. Ook de berekeningsmethode om te komen tot het huurbedrag voor het
kunstgrasveld is voor alle verenigingen universeel.
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Omdat de kunstgrasverzoeken die aan deze notitie ten grondslag liggen komen van
voetbalverenigingen is deze beleidsnotitie in de uitwerking (hoofdstuk 4) toegespitst op de
kunstgrasvoetbalvelden. Deze notitie is mede in overleg met de KNVB en het platform Sport
opgesteld.
In deze notitie zijn de criteria voor de aanleg van kunstgras en de verdeling van de kosten
van kunstgras onder gemeente en vereniging uitgewerkt. Daarnaast zijn er nog andere
zaken die een nadere uitwerking behoeven. Voorgesteld wordt om de uitwerking van deze
zaken parallel te laten lopen met de uitwerking ter voorbereiding van de aanleg
van kunstgrasvelden. De zaken die nader uitwerking behoeven zijn:
 Invulling en tarieven medegebruik
 Hoe invulling geven aan de terugwerkende kracht
 Onderzoek doen naar fiscaal meest gunstige regeling
 Uitvoering specialistisch onderhoud
 Controle op uitvoering klein onderhoud
 Praktische zaken rondom de aanleg van kunstgrasveld (wie, wat, waar, etc.)
Het kunstgrasbeleid treedt in werking op 1 januari 2007.

________________________________________________________________________ 50

Sportnota gemeente Castricum 2013-2016

2.

Algemene informatie over kunstgras

In de jaren '70 deed kunstgras haar intrede als sportveld. Kunstgrasvelden zijn in eerste
instantie vooral populair geworden bij hockey, vanwege de gunstige speelkarakteristieken
voor deze specifieke tak van sport. Voor voetbal was de interesse in kunstgras vooral gericht
op de uitgebreide en intensieve trainingsmogelijkheden. Deze zand-ingestrooide constructies
bleken in de praktijk echter voor voetballers een groter gevaar voor blessures op te leveren
en beïnvloedden het voetbalspel nadelig. Ondanks de voordelen werd zandingestrooid
kunstgras voor voetbal niet populair. Zand-ingestrooide velden voor voetbal zijn tot 2000
aangelegd.
De rubber-ingestrooide kunstgrasvelden zijn in 2000 in Nederland geïntroduceerd. Deze
nieuwe generatie velden zijn specifiek ontwikkeld voor voetbal. De velden kunnen gebruikt
worden voor zowel training als wedstrijden. De KNVB, UEFA en FIFA staan positief
tegenover het voetballen op rubber-ingestrooid kunstgras en er mag tot in de hoogste
klassen op worden gespeeld. De ontwikkelingen in kunstgras ingestrooid met rubber gaan
snel.
De huidige generatie kunstgrasvelden doet niet meer onder voor natuurgras, speltechnisch
vergelijken deze velden zich met natuurgras velden.
Naar verwachting liggen er medio september 2007 zo‟n 400 rubber-ingestrooide
voetbalvelden in Nederland (alleen al in 2007 worden meer dan honderd velden aangelegd).








Voordelen van kunstgras
(rubber-ingestrooid)
Wedstrijden en trainingen kunnen op
hetzelfde veld plaatsvinden
Onbegrensde bespelingmogelijkheid,
dus toename capaciteit
Onder praktisch alle omstandigheden
bespeelbaar
Uniforme speeleigenschappen
Minder onderhoud
Mogelijkheid multifunctioneel gebruik

Nadelen kunstgras





Hoge aanlegkosten
Kwetsbaar bij ontbreken goed onderhoud
en toezicht
Onzekerheid over levensduur en
prijsontwikkeling in de toekomst
Psychologisch en gevoelsmatig (geen
echt gras)

Onderhoud:
Het onderhoud van rubber-ingestrooid kunstgras kan verdeeld worden onder klein
onderhoud en specialistisch onderhoud.
Klein onderhoud:
 Verwijderen van oppervlaktevuil (zoals bladeren, takjes en kantineafval)
 Verwijderen van onkruid (handmatig)
 Verwijderen van algen en mos (biologisch afbreekbaar bestrijdingsmiddel), één of
twee keer per jaar
 Egaliseren van de infill, minimaal 1 keer per week
 bijvullen van de infill
 Controle en onderhoud drainage
Specialistisch onderhoud:
 Reinigen van de infill (instrooimateriaal) met een speciale machine, één a twee
keer per jaar
 Revitalisatie (vervangen infill)
 Reparatie
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Medegebruik en meerwaarde kunstgras
Kunstgrasvelden nodigen door hun nagenoeg onbeperkte speelintensiteit en constante
kwaliteit uit tot het optimaal benutten van de mogelijkheden. Het aantal gebruiksuren per jaar
is in principe onbeperkt. Een sportvereniging maakt met name in de avonden en in het
weekend gebruik van de sportveld. Naast het sportgebruik door verenigingen is er daarom
medegebruik overdag door anderen mogelijk.
De gemeentelijke buitensportcomplexen zijn, als de verenigingen er geen gebruik van
maken, afgesloten voor ongeorganiseerde sporters. Hiervoor is gekozen omdat is gebleken
dat gebruik door met name jongeren zonder toezicht te vaak gepaard gaat met vernielingen
en vandalisme. Het gebruik van een kunstgrasveld dient verantwoord te gebeuren. Zo heeft
het betreden van het veld met modder, gras en/of ander vuil een nadelig effect op het veld.
Roken, eten en drinken op het veld dient ook om deze reden voorkomen te worden. Het
openstellen van het kunstgrasveld, en daarmee ook de rest van het sportcomplex, voor
openbaar gebruik is daarom niet aan te raden.
Onderwijs
Scholen (basisonderwijs en voortgezetonderwijs) zullen voor het regulier
gymnastiekonderwijs en het houden van sportdagen veel voordeel bij kunstgras hebben. Het
sporten in de buitenlucht is dan namelijk niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden
en ook in de maanden dat de natuurgrasvelden voor groot onderhoud buiten gebruik zijn, de
zomermaanden, kan er buiten gesport worden.
Op 7 juni 2005 is de alliantie “School en Sport, samen sterker” door NOC*NSF en de
ministeries OCW en VWS ondertekend. Doelstelling van de alliantie is: “het bereiken van
levenslang sporten en bewegen van jongeren. De basis hiertoe versterken door het
stimuleren van samenwerkingsvormen tussen onderwijs en de georganiseerde sport”. In de
kabinetsnota “Tijd voor Sport” is deze doelstelling door minister Van der Hoeven van OCW
en staatssecretaris Ross - van Dorp van VWS geoperationaliseerd door de formulering van
de volgende ambitie in 2010: “in 2010 kan op 90% van alle scholen elke leerling dagelijks
sporten binnen en buiten de schooluren”. NOC*NSF en de ministeries willen dat scholen en
sportverenigingen meer met elkaar gaan samenwerken, zodat elke leerling werkelijk de kans
krijgt vijf dagen per week van een goed sport- en beweegaanbod te profiteren. De
aanwezigheid van multifunctionele accommodaties waar zowel onderwijs als sport gebruik
van kan maken is een belangrijke randvoorwaarde om deze samenwerking te doen slagen.
NSO
Op 1 augustus 2007 trad de wet Bos-Verhagen in werking. De basisscholen zijn vanaf die
datum verplicht om naschoolse activiteiten te organiseren als de behoefte daartoe bestaat.
Dwarsverbanden zullen worden aangegaan tussen de onderwijsinstellingen en sportclubs.
De beperkte belastbaarheid van natuurgrasvelden kan een beperking inhouden voor
sportclubs om die samenwerking op te zoeken. Als een sportvereniging de beschikking heeft
over een kunstgrasveld zal dit probleem zich niet voordoen.
BOS-impuls
Uit een GGD-onderzoek is gebleken dat in de gemeente Castricum 15,9% van de kinderen
overgewicht heeft. Het landelijke gemiddelde ligt op 7,5%. Uit een ander GGD-onderzoek
blijkt dat 15% van de Castricumse jeugd te weinig beweegt. De gemeente Castricum heeft
daarom van het ministerie van VWS een subsidie, de “BOS-impuls” gekregen. Met deze
subsidie moet de gemeente, in samenwerking met scholen, sportverenigingen, de GGD en
stichting Welzijn Castricum, het overgewicht en de bewegingsarmoede onder de
Castricumse basisschooljeugd aanpakken. In de praktijk zal dit sportstimulerende project
leiden tot meer sportactiviteiten, georganiseerd door scholen en verenigingen, en meer
jeugdleden bij sportverenigingen. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van
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kunstgrassportvelden vergroot de mogelijkheden van het organiseren van activiteiten in het
kader van het BOS-project.
Veteranencompetities bij sportverenigingen
Het moderne met rubber ingestrooide kunstgras is minder blessuregevoelig voor enkels en
knieën, waardoor ouderen veel langer kunnen en zullen blijven spelen.
De KNVB verwacht - in navolging van de hockeybond - dat er door de aanleg van meer
kunstgrasvelden ook binnen de KNVB veteranencompetities zullen ontstaan.
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3.

Investering gemeente in kunstgras

De aanleg- en vervangingskosten van een kunstgrasveld zijn aanzienlijk hoger dan die van
een natuurgrasveld (zie hoofdstuk 4). De gemeente Castricum kiest ervoor om financiële
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een kunstgrasveld als de vereniging
voldoet aan de volgende criteria:
1. Het betreft een gemeentelijk sportveld
2. Op basis van de objectieve planningsnormen van de betreffende sportbond wordt
aangetoond dat de vereniging een tekort wedstrijd- en/of trainingsruimte heeft
3. De betreffende sportbond heeft aangetoond dat de vereniging een vitale vereniging is.
De KNVB heeft een methode om dit te bepalen
4. Het tekort aan wedstrijd- en/of trainingsruimte is een structureel probleem. Een
incidentele groei van het aantal teams leidt niet direct tot maatregelen. Er zal een
meerjaren-inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van het aantal leden
5. Er zijn geen alternatieve oplossingen voor het capaciteitsprobleem
6. Alleen die clubs komen voor een kunstgrasveld in aanmerking, die daadwerkelijk
intensief medegebruik (minimaal 500 uur per jaar) van één of meer scholen (inclusief
naschoolse opvang) kunnen aantonen.
De vereniging dient daarnaast in te stemmen met de volgende voorwaarden:
1. De gemeente is eigenaar van het kunstgrasveld en verhuurt dit veld. De gemeente
bepaalt de verhuurconstructie. De vereniging/huurder is verplicht hier medewerking aan
te verlenen.
2. Het kunstgrasveld wordt multifunctioneel gebruikt. De gemeente bepaalt hoe en door wie
de velden worden gebruikt. Het medegebruik mag de vereniging niet belemmeren in haar
gebruik van het sportveld voor haar eigen wedstrijden en trainingen.
3. De vereniging is verantwoordelijk voor het klein onderhoud. De gemeente controleert of
dit op de juiste wijze gebeurt.
Dekking
In de Aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting 2008 is onder het kopje aandachtspunten
een paragraaf gewijd aan de kunstgrasvelden:
“Aan de hand van de binnenkort te verschijnen notitie aanleg kunstgrasvelden zal o.a. de
wijze van co-financiering worden vormgegeven. In de Begroting 2008 zijn geen uitgaven
opgenomen voor de uitvoering van deze notitie. Wij stellen voor deze uitgaven te betrekken
bij het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) omdat deze voorzieningen worden gebruik
voor onderwijsdoeleinden.”
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4.

De kosten van kunstgras versus natuurgras

De gemeente financiert de aanleg en de vervanging van een kunstgrasveld. Het veld wordt
verhuurd aan de sportvereniging. De gemeente is eigenaar van het kunstgrasveld en houdt
zeggenschap over het gebruik ervan.
Een kunstgrasveld brengt voor de vereniging naast de gebruiksvoordelen ook financiële
voordelen met zich mee zoals:
 het mogelijk maken van een verdere groei van het aantal leden
 het stijgen van de kantine-inkomsten (volgens de KNVB met 10 tot 20%)
Het is daarom reëel de vereniging substantieel bij te laten dragen in de extra kosten van een
kunstgrasveld. 1/3 van de totale jaarlijkse kosten zal, in de vorm van een huurbedrag, elk
jaar bij de vereniging in rekening worden gebracht. De vereniging is daarnaast
verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Het huurbedrag wordt jaarlijks op basis van het
prijsindexcijfer van het CPB aangepast.
Door het kunstgrasveld maximaal vol te plannen, worden de natuurgrasvelden in het gebruik
ontlast en in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden wordt de speelschade aan de
natuurgrasvelden daardoor beperkt. Een besparing op de onderhoudskosten van de
natuurgrasvelden zal dit in Castricum niet opleveren, wel een verbetering van de kwaliteit.
Een besparing op het onderhoud is niet mogelijk, alle werkzaamheden die nu uitgevoerd
worden zullen ook uitgevoerd moeten worden als er een kunstgrasveld ligt. Castricum zit met
de onderhoudskosten van € 8.000,- onder het landelijk gemiddelde van € 10.000,- á €
12.000,-.
Kosten kunstgras voetbalveld voor gemeente en vereniging (inclusief BTW, prijspeil 2007):
(NB in onderstaande berekening is uitgegaan van gegevens zoals deze op dit moment bekend zijn.
De werkelijke kosten worden bepaald op het moment dat er daadwerkelijk een kunstgrasveld wordt
aangelegd)

Jaarlijkse kosten gemeente
Kapitaallasten kunstgrasveld:
Specialistisch onderhoud:
Huur:
Totale kosten:

€ 43.600,- per jaar*
€ 2.500,- per jaar
€ 14.533,- per jaar (= opbrengst)
€ 31.567,- per jaar

* Hierbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
Berekening gemaakt op basis van annuïteiten en 4,5% rente
Kosten aanleg kunstgras voetbalveld: € 500.000,- bestaande uit:
Vervangingskosten toplaag doelmond (afschrijving 7 jaar): € 30.000,Vervangingskosten toplaag (afschrijving 12 jaar): € 200.000,Onderlaag (afschrijving 30 jaar): € 270.000,-

Jaarlijkse kosten vereniging:
Huur:
Klein onderhoud:
Totale kosten:

€ 14.533,- per jaar
€ 2.500,- per jaar
€ 17.033,- per jaar
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Kosten natuurgras voetbalveld voor gemeente en voetbalvereniging
(alle bedragen inclusief BTW, prijspeil 2007):
Jaarlijkse kosten gemeente
Jaarlijkse afschrijving natuurgrasveld:
(inclusief verlichting, hekwerk, bestrating)
Onderhoud:
Huur:
Totale kosten:
Jaarlijkse kosten vereniging:
Huur (= totale kosten):

€ 5.000,- per jaar
€ 8.000,- per jaar
€ 1.560,- per jaar (= opbrengst)
€ 11.440,- per jaar
€ 1.560,- per jaar

Schematische weergave van het bovenstaande:
Kosten gemeente
Natuurgras
Kunstgras

Kapitaallasten
€ 5.000,-

Onderhoud

€ 43.600,-

Kosten vereniging
Totale
kosten
€ 11.440,-

Huur

Onderhoud

Totaal

€ 8.000,-

Huuropbrengst
€ 1.560,-

€ 1.560,-*

---

€ 1.560,-

€ 2.500,-

€ 14.533,-

€ 31.567,-

€ 14.533,-*

€ 2.500,-

€ 17.033,-

* Dit huurbedrag wordt daarna elk jaar op basis van het CPB/prijsindexcijfer geïndexeerd.
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Bijlage 1
Huidige behoefte kunstgras in Castricum
Kunstgras kan worden toegepast voor de volgende sporten die in Castricum beoefend
worden:
a) Voetbal
b) Hockey
c) Rugby
d) Korfbal
e) Tennis
a) De KNVB heeft in 2007, op eigen initiatief, voor alle voetbalverenigingen in Castricum
een accommodatiecheck uitgevoerd. Uit deze check kwam onder meer naar voren of de
verenigingen kunnen beschikken over voldoende wedstrijd- en/of trainingsvelden.
Gebleken is dat alleen FC Castricum onvoldoende trainingsvelden heeft. De overige
verenigingen beschikken over voldoende wedstrijd- en trainingsmogelijkheden. VVL heeft
een trainingsveld aan de Hogeweg, in het Zandzoomgebied. Het is nog niet duidelijk of
mogelijke Zandzoomontwikkelingen van invloed zijn op dit trainingsveld.
b) De hockeyvereniging heeft de beschikking over drie kunstgrasvelden. Twee
kunstgrasvelden heeft de vereniging zelf aangelegd (in 1984 en 2007). De toplaag van
het eerste kunstgrasveld is in 1999 vervangen. Één kunstgrasveld is tijdens de
herinrichting van sportcomplex Wouterland in 2001 door de gemeente aangelegd. De
vereniging betaalt geen huur voor de velden en voert op eigen kosten alle
onderhoudswerkzaamheden uit. Op sportcomplex Wouterland is geen ruimte voor de
aanleg van een vierde kunstgrasveld.
c) Uit navraag bij de rugbybond blijkt dat in Nederland nog geen gebruik wordt gemaakt van
kunstgras voor rugbyvelden. Er worden op korte termijn geen ontwikkelingen in deze
richting verwacht.
d) De korfbalvereniging maakt gebruik van een grasveld. Dit is gezien het ledenaantal ruim
voldoende.
e) Er zijn in Castricum geen gemeentelijke tennisvelden. De tennisvelden zijn van de
vereniging zelf of worden gehuurd van een ondernemer.
Conclusie:
Momenteel zou op basis van de criteria die in deze beleidsnotitie gesteld zijn alleen
voetbalvereniging FC Castricum in aanmerking komen voor de aanleg van een
kunstgrasveld. De MHCC heeft als enige vereniging een kunstgrasveld dat met
terugwerkende kracht in aanmerking komt voor toepassing van het kunstgrasbeleid.
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