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Vooraf
Sporten, recreëren en bewegen
De afbeelding hiernaast toont de
vele gezondheidsvoordelen van sport
en bewegen.
Het tegengaan van inactiviteit
onder Amsterdammers is niet alleen
goed voor de Amsterdammer zelf,
maar ook voor de stad: minder
zorgkosten, meer aanleidingen voor
sociale contacten ter bestrijding van
eenzaamheid, meer saamhorigheid,
meer vrijwilligers, meer tolerantie,
etc.
In deze sportvisie zouden we het
daarom per definitie steeds over
sport en voldoende bewegen
moeten hebben. Dit bevordert de
leesbaarheid echter niet. Bovendien
is sport in de meerderheid van
activiteiten wel bewegen, maar
andersom niet. De scheidslijn
tussen sport, sportieve recreatie en
bewegen is niet altijd even duidelijk.
Lopen is niet altijd wandelen en
een sprintje om de tram te halen is
weliswaar gezond, maar geen sport.
Dat neemt niet weg dat daar waar
alleen sporten staat, de lezer daar
in de meeste gevallen rustig ‘en
bewegen’ achter mag denken. Net
zoals sport in gedachten aangevuld
mag worden met ‘sportieve
recreatie’.

Voor u ligt de Sportvisie 2025. De Sportieve Stad gaat over de stad die we
willen zijn. Daar zullen we stadsbreed aan moeten werken, niet alleen op de
afdeling sport, maar ook in het ruimtelijke, sociale en economische domein.
We sluiten met de visie aan op 1Amsterdam, de nieuwe bestuurlijke en
ambtelijke werkwijze die uitgaat van eenheid en synergie in beleid.
Deze sportvisie beschrijft het kader voor het sportbeleid voor de komende
jaren. Het is nadrukkelijk een kader dat ruimte laat voor maatwerk. Maatwerk
in de stadsdelen en gebieden, maatwerk in de plannen voor de groei van
onze stad, maatwerk bij het doorontwikkelen van de participatiemaatschappij,
etcetera.
De Sportieve Stad schetst de kracht van sport voor de stad en de manier
waarop Amsterdam van deze kracht gebruik wil maken. Daarin bouwen we
voort op het sportbeleid van de afgelopen jaren en de samenwerking met
het brede sportnetwerk in Amsterdam en breder in heel Nederland. We
leggen een aantal nieuwe accenten. Bijvoorbeeld door meer gebiedsgericht
te gaan werken in de sportstimulering en nog meer bij te dragen in de
aanpak van sociale problemen in de stad. We bieden openingen aan anders
georganiseerde en commerciële sportaanbieders die willen bijdragen om
meer sport beter te ontsluiten voor de Amsterdammer en we zetten in op
meer betrokkenheid en investeringen vanuit het bedrijfsleven. Op één domein
is vooral de gemeente aan zet: het borgen en integreren van sportieve en
beweegvriendelijke ruimte in de groeiende metropool. Dit moet aan de
voorkant van planvorming gebeuren, eenmaal volgebouwde ruimte wordt
immers nooit meer ruimte voor sport.
Deze sportvisie sluit aan en bouwt voort op de gemeentelijke reorganisatie
sport die per 1 juli 2016 is gerealiseerd, maar waarin nog vele horden zijn te
nemen. We creëren een eenduidige, transparante en efficiënte sportorganisatie
voor Amsterdammers, bestuurders, (sport)organisaties, verenigingen en
ondernemers. Deze visie met bijbehorende speerpunten is zowel basis voor
de doorontwikkeling van de gemeentelijke sportorganisatie als kader voor
de samen met partners en stadsdelen op te stellen uitvoeringsplannen. Als
ontwikkelagenda is het een nadrukkelijke uitnodiging aan gemeentelijke,
private en sportpartners om samen De Sportieve Stad vorm te geven.
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De Sportieve Stad: samenvatting
VISIE

Amsterdam is een alom erkende sportstad die uitnodigt tot (sportief) bewegen
door een beweegvriendelijke en -stimulerende inrichting van de openbare ruimte,
een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur en een rijk en divers aanbod
van sport- en beweegactiviteiten voor alle Amsterdammers.

PIJLERS VAN
HET SPORTBELEID

DE NEGEN
SPEERPUNTEN

SPORTPARTICIPATIE
Alle Amsterdamse
kinderen genieten van
sport en bewegen. Voor
Amsterdammers met een
achterstand of beperking
biedt het brede scala
aan sportaanbieders
een passend sport- en
beweegaanbod. In
Amsterdamse wijken en
buurten brengt sport
plezier in het leven van
alledag.

1.

2.

SPORTINFRASTRUCTUUR

TOPSPORT

SPORTIEVE RUIMTE

SPORTAANBIEDERS

Amsterdam heeft een
toegankelijk, aantrekkelijk
en duurzaam aanbod van
sportieve ruimte en (top)
sportaccommodaties, die
bijdragen aan de kwaliteit
van de stad, wijken en
buurten.

Amsterdam kent een rijk
en divers palet aan vitale
en maatschappelijk actieve
sportaanbieders, die actief
sporten en bewegen
toegankelijk maken voor
alle Amsterdammers.
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Amsterdam grijpt de groei van de stad aan om
bestaande sportaccommodaties en faciliteiten te
optimaliseren en breidt het sportareaal waar nodig uit.

Amsterdam is een
nationaal en internationaal
erkende (top)sportstad
met structurele faciliteiten
voor topsporters en
toptalent en aansprekende
evenementen die
bijdragen aan de
sportieve uitstraling en
maatschappelijke en
economische ontwikkeling
van de stad.
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Amsterdam borgt de basiskwaliteit van gemeentelijke
sportaccommodaties en ontwikkelt actief gastheerschap op
haar accommodaties. Investeringen op bestaande en nieuwe
gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam.
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3.

Amsterdam realiseert een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte.

4.

Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en begeleidt de match
tussen Amsterdammers, aanbieders, ruimte en topsport.

5.

Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport- en
beweegaanbod voor kinderen en Amsterdammers met een achterstand of
beperking.

6.

Amsterdam benut de kracht van sport in (achterstands)wijken voor plezier,
maatschappelijke participatie, gezondheid en wijkontwikkeling.

7.

Amsterdam investeert samen met haar partners structureel in de op- en uitbouw
van een professioneel topsportklimaat waarin excelleren mogelijk is.

8.

Amsterdam gebruikt de kracht van topsport als impuls in de sportstimulering,
het betrekken van het Amsterdamse bedrijfsleven en voor de promotie van
Amsterdam.

9.

Amsterdam creëert een transparant speelveld door eenduidige subsidies en
tarieven en de centrale verhuur van gemeentelijke accommodaties.
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Hoofdstuk 1 De sportieve stad
		

Visie, strategie, vier pijlers en hun uitdagingen

Amsterdam is een alom

Visie
Visie

erkende sportstad die

Amsterdam is een stad, waar sport en bewegen verweven zijn in het leven
van alledag en sport- en beweegaanbod om de hoek is. Een stad met een
enorme diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden en aanbieders.
Met toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties,
sportparken en (top)voorzieningen die door aantrekkelijke routes met
elkaar verbonden zijn. Met een rijk verenigingsleven, gedragen door
Amsterdammers die zich vrijwillig inzetten voor de stad en sport. Maar ook
met actieve sportondernemers, platforms en apps. De sportieve stad biedt
talenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en ouderen en mensen
met een beperking de mogelijkheid om mee te doen. De sportieve stad
manifesteert zich met (inter)nationale sportevenementen die vergezeld
gaan van laagdrempelige activiteiten voor de Amsterdammer. Onze
topsporters krijgen een podium om de kracht van sport uit te dragen en te
delen. In de sportieve stad beleven we plezier aan sport.

uitnodigt tot (sportief)
bewegen door een
beweegvriendelijke en
-stimulerende inrichting van
de openbare ruimte, een
duurzame en toegankelijke
sportinfrastructuur en een
rijk en divers aanbod van
sport- en beweegactiviteiten
voor alle Amsterdammers.

Amsterdam was in 2015 Nederlandse topsportstad van het jaar en wil
die titel de komende jaren behouden. Dat doen we niet alleen omdat we
de beste willen zijn in sport, maar ook omdat sport een effectief middel
is om Amsterdammers meer te laten bewegen en te laten meedoen
in de maatschappij. We bevorderen een gezonde leefstijl, bestrijden
inactiviteit, obesitas en bieden een gezonde en sociale dagbesteding.
Sportieve ruimte draagt bij aan een goede balans in de stad tussen drukte,
ontspanning en inspanning. Sport speelt een belangrijke rol in de promotie
en aantrekkelijkheid van onze stad, voor zowel bewoners, bezoekers als
investeerders.

Strategie
Aanpak
armoede,
meedoen

Evenementen
Amsterdam
Marketing,
Iamsterdam

Amsterdamse
Aanpak Gezond
Gewicht
Agefriendly
city

Sportparticipatie

Koers 2025
+ 50.000
woningen

De
Sportieve
Stad

Leefstijl
interventies:
bestrijding
inactiviteit
Beweegonderwijs

Stad in
balans

Topsport

Sportaanbieders

Agenda
groen

Sportieve
ruimte

Visie
openbare
ruimte

Diversiteit
Participatiemaatschappij

Watervisie
Duurzaamheid

Bewegende
stad

Het Amsterdamse sportbeleid
wordt gebouwd op vier pijlers die
nauw samenhangen en onderling
overlappen: sportparticipatie,
sportieve ruimte, sportaanbieders en
topsport. Deze pijlers raken in meer
of mindere mate aan Amsterdamse
doelen in het sociale, economische
en ruimtelijke domein. We delen deze
doelen, maar de meest effectieve
manier om hieraan bij te dragen is het
versterken van de sport zelf.
De strategie van ‘De Sportieve Stad’
is daarom primair gericht op het
versterken van de Amsterdamse
sportinfrastructuur en het plezier dat
sport brengt in het leven van zoveel
mogelijk Amsterdammers. Pas dan
kunnen we, met behulp van onze
accommodaties, netwerk en het grote
bereik van sportende Amsterdammers
effectief bijdragen aan de brede
ontwikkeling van Amsterdam en de
Amsterdammer.
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Sportparticipatie
Sportparticipatie
Een sportieve Amsterdammer is een Amsterdammer die sport en
voldoende beweegt, die gezond leeft en zich goed voelt. De sportieve
Amsterdammer neemt deel aan het stedelijk leven, kent de regels en speelt
fair. Een sportieve Amsterdammer heeft zijn eigen doelen: de beste zijn,
buikje er af, voor de gezelligheid, om op gezond gewicht te komen, om
invulling aan de dag te geven of onder de mensen te zijn. De sportieve
Amsterdammer laat anderen meedoen en meegenieten van sport in zijn
stad.
Het gaat goed met de sport in Amsterdam. De meeste Amsterdammers
doen aan sport en bewegen voldoende, ieder op zijn eigen manier en niveau.
Een aantal Amsterdammers heeft echter een steuntje in de rug nodig. Die
redden het niet op eigen kracht. Voor ouderen met een beperkte mobiliteit
en netwerk, gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen en
Amsterdammers met een beperking is de weg naar een betaalbaar, passend
sport en beweegaanbod lang niet altijd eenvoudig of haalbaar.

Alle Amsterdamse
kinderen genieten van
sport en bewegen. Voor
Amsterdammers met een
achterstand of beperking
biedt het brede scala aan
sportaanbieders een passend
sport- en beweegaanbod.
In Amsterdamse wijken en
buurten brengt sport plezier
in het leven van alledag.

Voor hen en kinderen in Amsterdam verzorgt de gemeente samen met
Amsterdamse aanbieders, een stimuleringsaanbod gericht op structureel en
zelfstandig sporten en recreatief bewegen. Grote en kleine evenementen
brengen sportbeleving naar de stad en plezier in de buurten en wijken.
Daar trekken we op met scholen, lokale maatschappelijke partijen en
aanbieders om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken.
Sportbuurtwerk koppelt de juiste doelgroep aan de juiste activiteit op de
meest geschikte locatie.
Het doel van Amsterdam is zoveel mogelijk sportieve en gezonde
Amsterdammers, te beginnen met Amsterdamse kinderen op de Amsterdamse
scholen. Jong geleerd is oud gedaan. Sport is gezond en heeft een positieve
invloed op de fysieke en mentale ontwikkeling, sport verbroedert en verbindt,
schept eigenwaarde en identiteit. Bovenal brengt sport de Amsterdammer
plezier en de gemeente Amsterdam wil dit geen Amsterdammer onthouden;
ze plukt er immers ook de vruchten van.
Belangrijkste uitdagingen:
§§ Innovatie in stimuleringsprogramma’s zodat we blijven aansluiten op de
veranderende sportvraag van doelgroepen: het integreren van nieuwe
sport- en spelvormen met gebruik van moderne communicatiemiddelen.
§§ Het versterken van gebiedsgericht maatwerk in stimuleringsprogramma’s
voor sport en bewegen.
§§ Het breder benutten van de bestaande sportstimuleringsprogramma’s en
de sportinfrastructuur om inactieve Amsterdammers door laagdrempelige
beweegactiviteiten en voorlichting te begeleiden naar een gezondere
leefstijl.
§§ Het optimaal benutten van de sportinfrastructuur en het sportnetwerk bij
de aanpak van doelen in het sociale, ruimtelijke en economische domein.

“Vermoei ons niet met sport als doel
of sport als middel discussies. Het
maakt me echt niet uit hoe jullie
het noemen. Het gevolg is alleen
dat ik met dezelfde activiteit voor
verschillende personen moet dealen
met verschillende geldstromen en
loketten en ambtenaren. Als ik een
voorbeeld geef van een 17-jarig
rotjoch, in de criminaliteit, met een
enorme schuld, geen vast adres of
werk en wij krijgen hem aan de gang
door sport (luister, bij een ander is
dat techniek of IT), dan moet ie nog
steeds ergens sporten toch? En het
liefst in een structuur die ik niet hoef
te bedenken of te maken. Ik bedoel
is sport dan opeens geen sport
meer, maar sport als middel voor iets
anders? Sport is altijd een middel en
daarom heeft sport altijd een doel,
nee vele doelen. Als de gemeente
het redt om de middelen voor sport
te bundelen dan kunnen er nog
mooie dingen ontstaan en heb je aan
alle kanten winst.”
voorzitter Stichting Scholing, Werk
& Uitvoering

Sportvisie
Amsterdam heeft een
toegankelijk, aantrekkelijk
en duurzaam aanbod van
sportieve ruimte en (top)
sportaccommodaties, die
bijdragen aan de kwaliteit
van de stad, wijken en
buurten.
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Sportieve ruimte
ruimte
Sportieve
Sporten in Amsterdam is een feest: de stad biedt een rijk palet aan
topvoorzieningen, sportparken, sporthallen, sportzalen, gymzalen,
zwembaden, routes en sportieve plekken in de openbare ruimte. In de
stad springen de sportscholen en fitnesscentra en andere innovatieve
sportconcepten als paddestoelen uit de grond. Parken en kades bieden
Amsterdammers volop sport- en beweegmogelijkheden. In de sportieve
stad is sport letterlijk om de hoek. Sport is een vanzelfsprekend en
zichtbaar onderdeel van de stad. Amsterdam benut daarvoor zowel het
land als het water.
Amsterdam kent helaas een capaciteitstekort voor een aantal populaire
sporten. Het gaat met name om hockey, tennis en zaalsporten. Het wegwerken
van bestaande wachtlijsten is topprioriteit, wie wil sporten moet ook kunnen
sporten. Sportbonden en verenigingen experimenteren met flexibele tijden en
spelvormen om de bestaande capaciteit beter te benutten.
Naast de traditionele sporten vragen ook nieuwe sporten om ruimte, zij
het heel andere ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om 5x5 voetbal en padel als
afgeleide vormen van voetbal en tennis. Populaire groeiers zijn de sporten
die vallen onder de noemer urban sports: BMX, skateboarden, freerunning,
boulder, panna, freestyle football, 3x3 basketbal, breakdancen, crossfit en
slacklining.

“We geven in Amsterdam heel
veel geld uit aan verenigingssport.
Bijvoorbeeld aan voetbal. Ik geloof
dat een voetbalvereniging gemiddeld
zo rond de 20% betaalt van de
kostendekkende prijs.
Dan vraag ik mij af, waarom moet ik
als ik naar een fitnessschool ga wel
het volle pond betalen en als ik ga
voetballen niet? En het is toch echt
niet zo dat naar de fitnessschool
alleen maar rijke mensen gaan of
naar het voetbal alleen maar arme
... Ik denk dat, zeker in deze tijd,
verenigingen best een beetje mogen
inschikken. Dat er op sportparken
veel meer ruimte moet komen voor
vriendenclubjes, bedrijventeams,
loslopende lieden die wat willen
en kleine ondernemers. Er zijn in
Amsterdam onderhand zoveel
initiatieven van wat ik noem startups,
die op sportief gebied iets willen.
Doe daar als gemeente je voordeel
mee en geef ze de ruimte.
We moeten wat mij betreft toe
naar een situatie waarin we de
beschikbare middelen voor sport
eerlijker verdelen. Dat doe je niet
vandaag op morgen, maar schets
dan in ieder geval een vergezicht en
begin met kleine stappen.”
Theo van Uden, directeur
Universitair Sportcentrum
Amsterdam

Ook private partijen kloppen bij de gemeente aan op zoek naar ruimte voor
sport. Zij vinden veelal hun eigen weg, menig leeggekomen kantoorgebouw
herbergt nu een sportclub, maar in de buitensport blijft het vinden van ruimte
lastig.
Sport is steeds minder aan tijd of plaats gebonden. Amsterdammers plannen
hun sport en beweegactiviteiten op het moment dat het hen het best uitkomt
en gebruiken daarvoor steeds vaker de beschikbare ruimte in de eigen
woonbuurt, bij of op weg naar het werk of school. Ook het groen in en rond de
stad en het alom in Amsterdam aanwezige water met bijbehorende kades zijn
steeds vaker het speelveld voor sport en sportieve recreatie.
De Amsterdamse sportaccommodaties bieden voor deze nieuwe vormen van
sport, maar ook voor andere beweegactiviteiten, enkele goede voorbeelden
daargelaten, nog onvoldoende kwaliteit en zijn hier onvoldoende op ingericht.
De sleutelwoorden zijn toegankelijkheid en aantrekkelijkheid, die beiden
vereist zijn om intensiever door de Amsterdammer gebruikt te worden.
Ook de stedelijke en groene openbare ruimte, in het bijzonder onze parken
kunnen nog veel beter worden benut en ingericht om in de moderne
sportbehoefte van de Amsterdammers te voorzien.
Belangrijkste uitdagingen:
§§ De aanpak van wachtlijsten door optimalisatie van het bestaande
sportareaal, de uitbreiding van het aantal velden, het stimuleren van
gebruik en flexibilisering van het sportaanbod.
§§ Wegwerken achterstallig onderhoud op Amsterdamse
sportaccommodaties en sportparken, investeren in toegankelijkheid,
kwaliteit en duurzaamheid.
§§ Het vergroten van de mogelijkheden voor ongeorganiseerde en
anders georganiseerde sport en sportieve recreatie op Amsterdamse
accommodaties en sportparken.
§§ De realisatie van een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte en
het beter benutten van parken, groen en water voor sport en sportieve
recreatie.
§§ Amsterdam wil het komende decennium 50.000 extra woningen bouwen.
Dit geeft extra druk op de beschikbare ruimte, maar betekent ook
dat Amsterdam samen met de sportaanbieders moet voorzien in de
sportbehoefte van naar schatting 125.000 extra Amsterdammers.
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Sportaanbieders
Sportaanbieders
Je kunt als stad nog zoveel prachtige sportruimte en –accommodaties
hebben, als er geen activiteiten worden georganiseerd of de
accommodaties zijn niet toegankelijk dan schiet niemand daar iets mee
op. Sportverenigingen met al hun vrijwilligers, sportondernemers en
andere aanbieders van sport zijn daarom een essentieel onderdeel van de
Amsterdamse sportinfrastructuur. Zij bieden Amsterdammers en bezoekers
op allerlei manieren sportief plezier, zijn maatschappelijk actief in onze
buurten en wijken en onmisbaar in het herkennen en opleiden van onze
talenten.

Amsterdam kent een rijk en
divers palet aan vitale en
maatschappelijk actieve
sportaanbieders, die actief
sporten en bewegen
toegankelijk maken voor alle
Amsterdammers.

De (traditionele) sportverenigingen zijn van oudsher belangrijke partners
van de gemeente in de ambitie om zoveel mogelijk Amsterdammers
structureel en zelfstandig te laten sporten en bewegen. Door de inzet
van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches bij verenigingen,
maatschappelijke organisaties, op scholen en pleinen in de Amsterdamse
wijken stimuleren we Amsterdammers al van jongs af aan om te sporten. En
met succes: steeds meer Amsterdamse kinderen sporten bij een vereniging.
Met het toenemen van de leeftijd vermindert de deelname aan
georganiseerde sport. De meeste volwassen Amsterdammers sporten buiten
verenigingsverband, in de sportschool, in het park of op het speelveldje om de
hoek. Het één sluit het andere overigens niet uit. Veel Amsterdammers doen
beide.
In ‘de stad als speelveld’ zijn naast de verenigingen ook vele andere
sportaanbieders actief. Naast commerciële sportondernemers en innovatieve
starters, verzorgen ook welzijn-, zorg- en wijkorganisaties sport- en
beweegactiviteiten. Er ontstaan nieuwe sportplatformen als OneFit en
Besporty die inspelen op de veranderende sportbehoefte en wensen van
Amsterdammers. Amsterdam wil optimaal gebruik maken van de innovatieen uitvoeringskracht van sportaanbieders en wil daarom ook de relatie met
deze nieuwe aanbieders versterken. Ook zij dragen bij aan de diversiteit en
vernieuwing van het sport- en beweegaanbod, de realisatie van sportieve
ruimte en de ontwikkeling van onze talenten.
Belangrijkste uitdagingen:
§§ Het smeden van een samenhangende en samenwerkende Amsterdamse
sportinfrastructuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis,
uitvoeringskracht en middelen.
§§ Actieve matching van Amsterdammers, ruimte en aanbod met gebruik van
moderne communicatiemiddelen.
§§ De verdere ontwikkeling van de ‘betrokken sportverenigingen’, het
ondersteunen van vitale en maatschappelijk actieve aanbieders van sporten beweegactiviteiten.
§§ Het creëren van een veilig, inclusief en gezond sportklimaat in Amsterdam.

“De gemeente moet niet zo zeer
kijken naar commercieel of niet
commercieel, maar hoe ze mensen
bereiken en wat ze bieden. Eén keer
per maand geef ik bijvoorbeeld les
aan vrouwen uit de crisisopvang van
HVO Querido. Ik vind zeker dat je
als gemeente, wanneer je mensen
helpt, of je nu commercieel of niet
commercieel bent, ondersteuning kan
bieden. Dat werkt ook uitnodigend
naar alle partijen die willen helpen de
Amsterdammer te laten sporten en
bewegen.”
Marloes Coenen, R-Grip MMA gym

Sportvisie
Amsterdam is een nationaal
en internationaal erkende
(top)sportstad met
structurele faciliteiten
voor topsporters en
toptalent en aansprekende
evenementen die bijdragen
aan de sportieve uitstraling
en maatschappelijke en
economische ontwikkeling
van de stad.
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Topsport
Topsport
Amsterdam is naast hoofdstad ook stad met een Olympische traditie en
ambitie. Indien de landelijke overheid gesterkt door het bedrijfsleven de
Olympische vlam weer aanwakkert, is Amsterdam klaar om die ambitie
weer op te pakken. Amsterdam gelooft in de meerwaarde en de kracht van
topsport voor zowel de Amsterdammer als voor de stad. De relatie tussen
top- en breedtesport is een wederkerige: de top inspireert de basis, de
basis voedt de top. Het podium dat Amsterdam de topsport biedt, toont
de sportieve stad aan de wereld.
De Amsterdamse breedtesport is de voedingsbodem voor het herkennen en
opleiden van sporttalent. Maar talenten met ambitie maken alleen kans om
door te groeien naar een NOC*NSF topsportstatus wanneer er sprake is van
een optimale technische begeleiding en condities: onderwijs, huisvesting,
en natuurlijk (top)accommodaties. In de sportieve stad stimuleren we de
Amsterdamse sporter om daadwerkelijk te excelleren en door te groeien naar
medaillekandidaat. Aansprekende sportprestaties maken Amsterdammers trots
en inspireren tot actief sporten.
Amsterdam draagt bij in de ontwikkeling van het NOC*NSF-gecertificeerde
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en zorgt voor de beschikbaarheid
van voldoende en geschikte (trainings)accommodaties. Daarbij werkt
Amsterdam nauw samen met onderwijs- en kennisinstellingen, sportbonden
en het bedrijfsleven om optimale randvoorwaarden voor talentontwikkeling
binnen het CTO te creëren.

“Ik vind in ieder geval dat 2028
thuishoort in het Sportplan. Ik vind
dat we op moeten schrijven dat
we de Olympische Spelen willen
organiseren. Of dat gaat lukken of
niet dat maakt niet zoveel uit. Het
geeft energie, het geeft visie, het
geeft in ieder geval een ambitieuze
bril waardoor je kijkt naar sport.
En dat is niet altijd slecht, sterker
nog, dat is goed. Onder deze
wethouder is er een goede constante
lijn, maar nu nog met zijn allen.
Want als je doet wat je deed, krijg
je wat je kreeg, een beetje saai
gesegmenteerd Amsterdam.”
Cees Vervoorn, lector Topsport en
Onderwijs HvA

Onze toppers hebben naast de faciliteiten ook een uitdaging en een podium
nodig om te kunnen excelleren en ervaring op te doen. Amsterdam zet
zich nationaal en internationaal in om aansprekende topsportevenementen
naar Amsterdam te halen en omkleedt deze evenementen met stadsbrede
activiteiten en side-events ter stimulering van sport en bewegen.
Amsterdamse topsport, topsporters en topsportverenigingen dragen
onmiskenbaar bij aan het imago van Amsterdam als sportieve en aantrekkelijke
stad. Topsportbeelden gaan de wereld over en hebben naast sportieve ook
een belangrijke economische betekenis. Amsterdam benut topsport niet
alleen om sport en bewegen te stimuleren, maar ook om Amsterdam op een
positieve manier aan de wereld te presenteren. Topsport draagt bij aan een
trotse Amsterdamse identiteit.
Belangrijkste uitdagingen:
§§ Versterken van de relatie topsport - breedtesport.
§§ Doorontwikkeling en uitbreiding van het Centrum voor Topsport en
Onderwijs.
§§ Acquireren van grote topsportevenementen vanaf 2020.
§§ Het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven om mee te
investeren in het Amsterdamse (top)sportklimaat.
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Evenementen
Amsterdam is een evenementenstad: Sail, de Canal Parade, dance events
en andere culturele gebeurtenissen kleuren de stad. De laatste jaren kunnen
we ook niet meer om sportevenementen heen. Sportieve Amsterdamse
evenementen hebben een grote maatschappelijke en economische impact
op de stad en de regio.
De afgelopen jaren hebben we onder andere kunnen genieten van de Giro
d’Italia, drie Davis Cupwedstrijden, de Europa League Final 2013, de WK
Roeien 2014, de Homeless Worldcup 2015, de WK Beachvolleybal 2015 en
de EK Atletiek 2016.
Ook de komende jaren kijken we weer uit naar aansprekende Amsterdamse
sportevenementen: de EK Hockey in 2017, de WK Schaatsen in 2018 op
de ‘Coolste baan van Nederland’, de WK Basketbal 3x3 in 2019 op het
Museumplein en het EK Voetbal in 2020. Wederom grote evenementen
met vele deelnemers die zich kunnen verheugen in een grote internationale
belangstelling en waarbij Amsterdam zich van haar sportiefste kant
aan de wereld toont. We blijven inzetten op het acquireren van
topsportevenementen, waar onze eigen topsporters een kans krijgen om,
op een podium dicht bij huis, te excelleren en de sport in Amsterdam een
impuls te geven.
Naast de incidentele topsportevenementen, biedt Amsterdam Nederland
en de Amsterdammers jaarlijks terugkerende sportevenementen zoals de
Amsterdam Marathon, Jumping Amsterdam, de Holland Beker, en de Euro
Hockey League.
We gaan door met de ontwikkeling van eigentijdse en unieke bij Amsterdam
passende sportevenementconcepten als de Amsterdam City Swim,
Amsterdam Urban Sports Week, Next Gen Amsterdam (voormalig Copa
Amsterdam Sportfestival), het WK Nederland (het grootste multiculturele
voetbalevenement van Nederland), the Amsterdam Rugby Sevens en de
VondelGames. De Sport- en Funtoer biedt kinderen in de zomervakantie de
mogelijkheid hun energie kwijt te raken in sport-, spel- en zwemactiviteiten.
Geen topsportevenement komt meer alleen!
Amsterdam omkleedt de grootste sportevenementen van het jaar, samen
met de bonden en evenementenbureaus met side-events, breedtesport en
scholenprogramma’s. Dat heeft door de jaren heen een extra sportbeleving
en deelname opgeleverd van vele tienduizenden kinderen, volwassenen en
Amsterdammers met een beperking, want natuurlijk, ook zij horen erbij!

De negen speerpunten
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Hoofdstuk 2 De negen speerpunten
Inleiding
De sportwereld in Amsterdam is omvangrijk. We werken nauw samen met
de sportbonden en verenigingen, ondernemers, het Rijk, G4, onderwijs,
kennisinstituten en de wetenschap, evenementen- en topsportorganisaties. We
bouwen bruggen tussen sport en de vele gemeentelijke en maatschappelijke
organisaties die zich richten op de aanpak van armoede, meedoen en
het bevorderen van een gezonde leefstijl. En natuurlijk richten we ons op
de Amsterdammer, die we afhankelijk van zijn startsituatie begeleiden,
ondersteunen en stimuleren om meer en beter te bewegen, structureel en
zelfstandig te sporten en uiteindelijk om medailles mee naar huis te brengen.
Amsterdam is trots op haar sport en de resultaten die we behalen. We
hebben nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd, het gebruik van een
aantal sportvoorzieningen geoptimaliseerd, wachtlijsten (gedeeltelijk)
weggewerkt, de wekelijkse sportparticipatiecijfers verhoogd, bijgedragen in
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, tal van mooie sportevenementen
gefaciliteerd, talenten en topsporters het Europees, Wereld of zelfs
Olympische niveau zien bereiken en de gemeentelijke sportorganisatie
heringericht. We bouwen de komende jaren voort op de stevige basis die de
afgelopen jaren is gelegd. Maar we willen meer.
De ambitie van ‘De Sportieve Stad’ gaat verder dan alles wat we al doen.
Het gaat over wat voor stad Amsterdam wil zijn. De ambitie van de sportieve
stad gaat over sport als kwaliteit van de stad en over sport en bewegen als
integraal onderdeel in het leven van de Amsterdammer.

De kracht van sport
Hoofdstuk 1 toont hoe sport raakt aan de vele doelstellingen die Amsterdam
heeft in het sociale, ruimtelijke en economische domein. Sport heeft
daarnaast een belangrijke voorbeeldfunctie in hoe Amsterdam omgaat met
het verschijnsel ‘participatiemaatschappij’: het blijvend accommoderen en
faciliteren van initiatieven uit de Amsterdamse samenleving.
Amsterdam benut de mogelijkheden van sport, de sportieve infrastructuur
en het sportnetwerk steeds meer om bij te dragen aan een breed scala van
doelstellingen in onze stad. We zijn blij met deze aandacht en verwelkomen de
middelen die vanuit andere sectoren voor de sport beschikbaar komen.
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de inzet van ‘sport als middel’.
Sport wordt ingezet bij het bevorderen van een gezonde leefstijl, als invulling
voor dagbesteding, voor integratie en tegen sociale uitsluiting, bij de aanpak
van problematiek op het gebied van jeugd en veiligheid, etc.
Sport kan en wil bijdragen aan de brede ontwikkeling van de stad en
Amsterdammers, maar kan dit alleen vanuit een solide en sterke basis.
Daarom ligt de eerste prioriteit van deze sportvisie bij het versterken van
de Amsterdamse sportinfrastructuur: het geheel van sportieve ruimte en
aanbieders, in breedte en in topsport.
Deze sterke basis is randvoorwaardelijk voor het verhogen van de sport- en
beweegparticipatie. En hoe meer Amsterdammers sporten, in welke vorm
en op welk niveau dan ook, hoe groter de positieve effecten van sport in de
Amsterdamse samenleving.
Vanuit de sterke basis van de sportinfrastructuur en een groot bereik van
sportieve Amsterdammers nodigen we alle sectoren uit om gebruik te
maken van de kracht van sport: in de armoedebestrijding, in het onderwijs,
bij het bevorderen van een gezonde leefstijl, bij de opvang en integratie
van vluchtelingen, het inrichten van een aantrekkelijke en leefbare stad, de
promotie van de stad, de spreiding van drukte en het allerbelangrijkst: het
bieden van ontspanning en plezier.
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De negen speerpunten
1. Amsterdam grijpt de groei van de stad aan om bestaande
sportaccommodaties en faciliteiten te optimaliseren en breidt
het sportareaal waar nodig uit.
Wellicht de grootste uitdaging ligt op het gebied van de sportieve ruimte.
De stad groeit. Amsterdam wil in het komende decennium 50.000 extra
woningen bouwen. En ook in de buurgemeenten wordt vol op gebouwd. Deze
ontwikkeling heeft voor de sport grote gevolgen:
§§ Meer woningen betekent meer inwoners. En meer inwoners betekent
meer sportende Amsterdammers, die een beroep (gaan) doen op in de
stad aanwezige sportfaciliteiten.
§§ De groeiambitie van Amsterdam veroorzaakt ook een toenemende druk
op de beschikbare stedelijke ruimte. We moeten meer kwijt op hetzelfde
oppervlak. Dit vraagt tegelijkertijd om meer kwaliteit om de leefbaarheid
en de aantrekkelijkheid van de stad te waarborgen.
Gecombineerd met de reeds bestaande wachtlijsten en de ruimtevraag
vanuit nieuwe sporten en commerciële aanbieders zien we onszelf voor een
enorme opgave geplaatst. De planning van sportaccommodaties is in het
verleden niet altijd succesvol verlopen. Zuidoost heeft nog steeds te maken
met de gevolgen dat ten tijde van de realisatie van de Bijlmer er geen enkele
sportaccommodatie gepland was: de gedachte was dat sport prima kon
plaatsvinden in het groen rond de flats.
Ook bij de planning van sport in de meest recente stadsuitbreiding IJburg
is het fout gegaan. Van de zeven oorspronkelijk geplande velden in het
Diemerpark zijn er uiteindelijk, na lange discussies, zes gerealiseerd. In de
afweging tussen sport, park en natuur heeft sport destijds aan het kortste eind
getrokken.
De theoretische extra sportbehoefte voor 50.000 woningen en naar schatting
125.000 extra inwoners, bestaat alleen al voor de belangrijkste sporten uit
ca. tien sporthallen, 35 gymzalen, één a twee zwembaden, 22 voetbalvelden,
acht hockeyvelden en 50 tennisvelden. Deze extra sportcapaciteit kan, zelfs
al zouden we dit willen, onmogelijk in bestaand stedelijk gebied worden
gerealiseerd. We zetten om die reden planologisch en stedenbouwkundig in
op:
§§ De uitbreiding van binnensportfaciliteiten en kleinschalige multifunctionele
buitensport gekoppeld aan scholen en wijkvoorzieningen (campusmodel,
voorbeeld sportpark Zeeburgereiland).
§§ Integratie en optimalisatie van bestaande groene sportparken als
onderdeel van gebiedsontwikkeling, zodat deze weer onderdeel gaan
uitmaken van woonwijken en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
deze parken wordt vergroot (onder andere sportpark Sloten, Spieringhorn,
Elzenhagen).
§§ De realisatie van nieuwe sportparken in grote gebiedsontwikkelingen
(IJburg 2, De Nieuwe Kern, IJ-oevers).
§§ Uitbreiding van het buitensportareaal in het groen rond de stad, in
samenwerking met buurgemeenten en de regio.
§§ Bij de vervanging en/of uitplaatsing van stedelijke (top)faciliteiten kiezen
we voor de bundeling van sportieve functies aan de Sportas en in het
Centrumgebied Zuidoost.
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Planologie: Naar een Hoofd
Sport- en Beweegstructuur
‘De Sportieve Stad‘ schetst volop
ambitie bij het realiseren van
sportieve ruimte, zowel in de
openbare ruimte, het groen, op
en langs het water als door de
realisatie en transformatie van
sportaccommodaties. In het huidige
ruimtelijke langetermijnbeleid,
de structuurvisie ‘Economisch
sterk en duurzaam’, is het thema
sport en bewegen niet integraal
en herkenbaar terug te vinden,
anders dan als onderdeel van de
Hoofdgroenstructuur.
De incidentele financiering van
sportieve ruimte in combinatie
met het ontbreken van een
langetermijnstrategie die deze
investeringen plaatst in de ruimtelijke
ontwikkelstrategie van stad en regio
brengt een aantal risico’s met zich
mee:
§§ Sport- en beweegruimte
(waaronder spelen) wordt niet
automatisch meegenomen in
de programmatische opgave
voor (nieuwe) wijken en
uitbreidingsgebieden.
§§ De realisatie van sport- en
beweegruimte maakt geen of
onvoldoende onderdeel uit
van de investeringsopgave in
planvorming.
§§ De toekomstwaarde van
incidentele investeringen nu, is
onvoldoende geborgd indien
deze niet bijdragen aan het
langetermijnperspectief, de stip
op de horizon.
Daarom neemt Amsterdam in haar
toekomstige ruimtelijke beleidskader
(de omgevingsvisie) een Hoofd Sporten Beweegstructuur op. Deze HSB
geeft een overzicht van de behoefte
aan sport- en beweegruimte, wijst
plekken aan waar deze ruimte is
geborgd en/of wordt gerealiseerd
en langs welke verbindende routes
accenten op sport en bewegen
worden gelegd.
Bewegende stad (zie blz. 11),
de themastudies sport en groen
(Koers 2025) en de verkenning
sport-onderwijs zijn belangrijke
bouwstenen voor de op te stellen
HSB.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Amsterdam kent geen vastgesteld planologisch kader, waarin de behoefte
en planning van sportvoorzieningen richting de toekomst is geregeld. De
huidige Hoofdgroenstructuur biedt wel bescherming aan sportparken in
het groen, maar geen ontwikkelperspectief voor de sport. Er is bovendien
geen vastgesteld investeringsbudget voor nieuwe sportaccommodaties. De
realisatie van nieuwe sportvoorzieningen is afhankelijk van de goodwill bij
stedenbouwers, planologen en ontwikkelaars en afhankelijk van incidentele
financiering.
§§ Amsterdam gaat een ruimtelijke sportnorm opnemen als onderdeel van
het strategiebesluit met als doel voldoende ruimte voor sport en bewegen
te borgen in (nieuwe) ontwikkelgebieden. Deze ruimtelijke sportnorm
wordt in de eerste helft van 2017 ontwikkeld en aan de Raad voorgelegd.
§§ Amsterdam ontwikkelt in het kader van de woningbouwambitie (Koers
2025) een planologisch kader voor sport en bewegen. Deze legt het te
realiseren sport- en beweegprogramma vast en regelt de financiering van
deze accommodaties en maatregelen.
§§ Tezamen met de bouwstenen voor sport en sportieve recreatie in het
groen, op het water en in de bewegende stad wordt de ambitie voor
sport, sportieve recreatie en bewegen in toekomstige omgevingsvisies
(opvolger van de structuurvisie) vastgelegd in de Hoofd Sport- en
Beweegstructuur en zo integraal onderdeel van de ontwikkelvisie van onze
stad.
§§ Voor de overbruggingsjaren voorziet het Sportaccommodatiefonds in de
investeringsbehoefte in de sportieve stad.

Stedenbouwkundige impressie van het te realiseren sportpark Zeeburgereiland
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2. Amsterdam borgt de basiskwaliteit van gemeentelijke sport
accommodaties en ontwikkelt actief gastheerschap op haar
accommodaties. Investeringen op bestaande en nieuwe
gemeentelijke sportaccommodaties zijn duurzaam.
De kwaliteit, toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van
sportaccommodaties zijn mede bepalend voor het al of niet gebruik en bezoek
door de Amsterdammer. Naast vele goede voorbeelden van sportparken
en accommodaties die zich met de sport- en recreatietrends hebben
meeontwikkeld zijn er ook Amsterdamse sportaccommodaties waar de tijd lijkt
te hebben stilgestaan. Achterstallig onderhoud, uitgestelde investeringen, een
verouderd traditioneel aanbod en een weinig uitnodigende inrichting zorgen
er voor dat het bereik van deze accommodaties beperkt is. Bovendien zijn dit
de eerste locaties, waar ontwikkelaars hun ogen op laten vallen bij het zoeken
naar nieuwe locaties voor woningbouw. De kwaliteitsimpuls Amsterdamse
sportaccommodaties zet in op:
§§ Het wegwerken van achterstallig onderhoud, met als doel dat 100% van
de Amsterdamse sportaccommodaties voldoet aan het predicaat: schoon,
heel en veilig.
§§ Het verhogen van de toegankelijkheid van (gemeentelijke)
accommodaties, door een betere ontsluiting en bereikbaarheid en een
modernisering van het aanbod voor sport en sportieve recreatie.
§§ Het betrekken van particuliere investeerders en sportondernemers bij
het op kwaliteit brengen van Amsterdamse sportaccommodaties. De
combinatie van traditionele en nieuwe sport, binnen- en buitensport,
georganiseerde sport en sportieve recreatie zijn de uitgangspunten voor
de vernieuwing van het gemeentelijke sportaanbod.
Door de nieuwe verhuursystematiek (zie ook speerpunt 9) bieden
we meer openingen voor een diverser gebruik van de Amsterdamse
sportaccommodaties. Doordat de vaste gebruikers in de nieuwe systematiek
huurders worden, komt het gastheerschap op onze accommodaties bij de
gemeente te liggen.
§§ Amsterdam ontwikkelt actief gastheerschap op gemeentelijke
accommodaties. Sportmedewerkers facilitair beheer en dienstverlening
volgen een hospitality training.

Wat hebben we daarvoor nodig?
In 2016 is de verantwoordelijkheid voor alle gemeentelijke sportaccommodaties overgeheveld naar de centrale sportorganisatie Sport en Bos.
Het sportvastgoed wordt per 2017 ondergebracht bij Gemeentelijk Vastgoed
en het beheer en onderhoud van sportterreinen is onderdeel van Sport en Bos.
Bij de centralisatie van accommodaties bleek dat ook beheer en onderhoud
van gemeentelijke sportaccommodaties veelal incidenteel is gefinancierd.
Voor de sportportefeuille betekent dit dat er zowel sprake is van een
‘vastgoedgap’, tekorten voor beheer en onderhoud van gebouwde
gemeentelijke sportvoorzieningen, als van tekorten voor het beheer
en onderhoud van sportterreinen. Het beheer en onderhoud
(instandhoudingsplannen) van bestaande en nieuw te realiseren
sportaccommodaties wordt structureel in de gemeentelijke begroting
opgenomen.

Financiering van
sportvoorzieningen
De financiering van nieuwe
sportvoorzieningen komt grotendeels
uit het sportaccommodatiefonds.
Dit fonds wordt incidenteel gevuld.
De investeringsopgave is altijd veel
groter dan de beschikbare middelen,
met als gevolg dat het fonds per
definitie uitgeput is. De scheidslijn
over wat uit het fonds kan worden
gefinancierd is op zijn minst troebel.
Het gaat om nieuwe investeringen
in sportaccommodaties, openbare
ruimte, groen en water. Maar bij
gebrek aan structurele financiering,
worden ook transformaties en
vervangingsinvesteringen uit dit
fonds gefinancierd. De bredere kijk
op sport en bewegen zorgen er
bovendien voor dat er steeds meer
claims vanuit de sectoren groen,
openbare ruimte en water op het
fonds worden gedaan. De ambitie
is veel groter dan de beschikbare
middelen.
Investeren in nieuwe voorzieningen
betekent bovendien dat de
kosten voor beheer, onderhoud
en gastheerschap op het sport- en
beweegareaal in Amsterdam ook
stijgen. Deze kosten zullen structureel
moeten worden doorvertaald in de
sportbegroting.
Amsterdam hanteert de volgende
uitgangspunten voor investeringen in
sport en bewegen:
§§ Investeringen in nieuwe en
bestaande accommodaties:		
Sportaccommodatiefonds
§§ Noodzakelijke uitplaatsing
sportfuncties: Grondexploitatie
§§ Investeringen in openbare ruimte
(generiek): Openbare ruimte,
Groen en Water
§§ Investeringen in sportterrein
als onderdeel van openbare
ruimte (bestaande stad):
Sportaccommodatiefonds
§§ Investeringen in sportterrein
als onderdeel van openbare
ruimte (uitbreidingen):
Grondexploitatie
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3. Amsterdam realiseert een beweeg- en sportvriendelijke
openbare ruimte.
Sport vindt niet alleen plaats in en op locaties met de bestemming sport. De
openbare ruimte, het groen (in het bijzonder de parken) en het water worden
steeds belangrijker in het sport- en beweeggedrag van Amsterdammers. In het
programma ‘Bewegende Stad’ wordt, samen met en op basis van wetenschap
en kennisinstituten, de zogenoemde beweeglogica uitgewerkt:
§§
§§
§§
§§

De Bewegende Stad geeft ruim baan aan de fietser en voetganger.
In de Bewegende Stad is sport om de hoek.
De Bewegende Stad is een speeltuin.
In de Bewegende Stad wordt niet stilgezeten.

Het gaat dus gaat niet exclusief over sport, recreatie en vrijetijdsbesteding.
Ook de normale dagelijkse verplaatsingen, naar school, werk of de
supermarkt vormen onderdeel van de studie, experimenten en projecten
van de Bewegende Stad. Sport participeert actief in dit programma. Doel is
de mogelijkheden voor sport en sportieve recreatie in de openbare ruimte
te vergroten. We richten ons daarbij op integratie van sportfaciliteiten in het
groen, op en aan het water en het identificeren en inrichten van aantrekkelijke
en populaire routes in de stad.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Hoezeer we ook willen investeren in de openbare ruimte, de vorige paragrafen
tonen dat de beschikbare middelen voor sport en sportieve recreatie beperkt
zijn. Budgetten voor de sportieve en beweegvriendelijke inrichting van de
openbare ruimte zullen daarom vooral gevonden moeten worden binnen
de portefeuilles openbare ruimte, groen en water en integraal onderdeel
uitmaken van de grondexploitaties bij gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling
van sportieve routes is onderdeel van de op te stellen Hoofd Sport en
Beweegstructuur (zie blz. 9).
Door tijdig beweegruimte te identificeren, maken we het sportieve en
recreatieve gebruik leidend bij groot onderhoud en herinrichting van de
bestaande openbare ruimte.
§§ Amsterdam neemt sport en sportieve recreatie op als functie bij het
inrichten en financieren van de openbare ruimte, het groen en het water,
zowel bij het formuleren van beleid, in de uitwerking van projecten als in
de gebiedsontwikkeling.
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Veilig, gezond en inclusief sportklimaat
Lichamelijk en verbaal geweld, discriminatie, discriminerende en kwetsende opmerkingen, pesten, seksuele intimidatie,
bedreiging, onsportief gedrag, vernieling en vandalisme, overlast en diefstal horen niet thuis in Amsterdam en zeker
niet in de Sportieve Stad. Het NOC*NSF omschrijft een veilig sportklimaat als: “Een sportomgeving waar sprake
is van sociale veiligheid en waar iedereen onbezorgd en met plezier kan sporten.” Amsterdam participeert in het
programma “Naar een Veiliger Sportklimaat” dat in november 2011 van start is gegaan en recent is verlengd tot 2018.
Doelstellingen: de vermindering van het aantal excessen en incidenten in de sport en het bewerkstelligen van een
cultuurverandering.

Voorkomen van agressie op en rond het sportveld
De trieste gebeurtenissen op het voetbalveld waaraan grensrechter Richard Nieuwenhuizen later zou overlijden,
staan nog altijd op ons netvlies. Samen met onze partners (naast sportkoepel NOC*NSF zijn dat onder andere diverse
sportbonden zoals de KNVB, KNHB, KNZB, KNGU, NeVoBo, NBB en maatschappelijke organisaties zoals Stichting
Meer dan Voetbal, de Anne Frank Stichting, John Blankenstein Foundation (JBF), Gay Union Through Sports (GUTS)
en Bureau HALT) zet Amsterdam blijvend in op preventie en het vastleggen van fatsoenlijke omgangsregels binnen
het sportaanbod: respect voor elkaar, sportiviteit en fair play. We willen de bereidheid van slachtoffers verhogen om
melding en aangifte te doen van pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, en andere vormen van fysieke en/of
mentale intimidatie.
Het Amsterdamse Voetbalverdrag “Samenwerken aan Sportiviteit en Respect”, in 2012 ondertekend door de gemeente
Amsterdam, de KNVB en alle Amsterdamse veldvoetbalverenigingen, krijgt in 2017 een vervolg.
We schenken speciale aandacht aan het betrekken van de vechtsporten bij het beteugelen van de agressie in de sport.

Diversiteit in de sport
Amsterdam streeft naar een inclusieve samenleving. Of je heteroseksueel, lesbisch, homo, biseksueel, transgender bent
of een intersekse conditie hebt, of je in Nederland bent geboren, of jouw wieg of die van je (groot)ouders elders in
Europa of in een ander werelddeel heeft gestaan, dat je een handicap hebt, iedereen moet zich prettig kunnen voelen in
Amsterdam.
Amsterdam onderstreept het belang van non-discriminatie en LHBTI-acceptatie in alle gemeentelijke portefeuilles,
ook in de sport. Sport is daarom onderdeel van de Roze Agenda (2015-2018). Jonge Amsterdammers moeten weten
dat ‘anders zijn’ heel gewoon is. Dat dit onze stad juist mooier maakt. Binnen een aantal sporten heerst echter nog
een misplaatste ‘machocultuur’ die averechts werkt op acceptatie en minderheden in de sport beperkt, vooral in
het zichzelf kunnen zijn. Samen met onze sportpartners willen we deze vormen van sportieve en maatschappelijke
uitsluiting, tegengaan. Als arbiter voelen we het spel aan, maar grijpen in bij overtreding van de regels. In de
sportieve stad is elke sporter gelijkwaardig en welkom bij de Amsterdamse sportaanbieders. Idealiter hanteren alle
Amsterdamse sportverenigingen en sportaanbieders een inclusief beleid dat zij actief communiceren en borgen in hun
verenigingsbeleid, statuten en huishoudelijk reglement.

Gezond sportklimaat
Sporten en bewegen is goed voor lichaam en geest. In samenwerking met onder andere de GGD besteden we in
diverse sport- en beweegprogramma’s ook aandacht aan andere aspecten van een gezonde leefstijl, zoals voeding.
Binnen de sport zelf willen we het goede voorbeeld geven.
De Gezonde Sportkantine is een mooi voorbeeld om
sporters en bezoekers te verleiden tot gezonder eet- en
drinkgedrag. Samen met onder ander het Voedingscentrum
en NOC*NSF werken we aan een gezonder aanbod
van eten en drinken in sportkantines. Gemeentelijke
sportevenementen waar de jeugd t/m 12 actief bij wordt
betrokken of waarvan het publiek voor 25% uit jeugd
bestaat dienen vrij te zijn van reclame voor ongezonde
producten. Het gaat dan om de producten die kinderen
aantrekkelijk vinden.
Roken en (overmatig) alcoholgebruik en het gebruik
van verboden stimulerende middelen horen niet thuis
in de sport. Daarom gaat de gemeente in gesprek met
sportbonden en sportaanbieders om te voorkomen dat
jongeren (overmatig) alcohol drinken. Vanuit het gegeven
‘Zien roken, doet roken’ gaat de gemeente zich inspannen
om toe te werken naar rookvrije sport.

De negen speerpunten
Na ruim twee decennia waarin de
gemeentelijke sporttaken zowel
door de centrale stad als door
de stadsdelen zijn verzorgd, zijn
alle sporttaken, met uitzondering
van de lokale sportstimulering,
bijeengebracht in de gemeentelijke
organisatie Sport en Bos. Dit biedt
de kans om ook op het domein van
de sport weer met één Amsterdams
geluid te communiceren. Het nieuwe
Sportpunt is de frontoffice voor de
gemeentelijke dienstverlening en
de verhuur van sportmaterialen en
sportaccommodaties.
Sport.amsterdam is vanaf de
lancering in 2018 de website waarop
alle informatie over sporten in
Amsterdam te vinden is.

Brand Urbanism
“Brand Urbanism is a cooperation
between a city and a brand in which
an urban project is been realized that
is (partly) initiated or supported by a
brand in return for exposure.”
Het betreft veelal (meerjarige)
projecten met maatschappelijke
betekenis die anders niet, of in
beperkte mate van de grond komen.
Zo sponsort de bank Barclays
‘bike sharing’ en de aanleg van
gemarkeerde fietspaden in Londen
en heeft Nike een footballcentre
met testfaciliteiten voor HIV/AIDS
gerealiseerd in Johannesburg.
Southwest Airlines sponsort
meerdere projecten in Amerikaanse
steden waar door middel van
‘placemaking’ verwaarloosde
openbare ruimte nieuwe betekenis
krijgt voor en door samenwerking
met de lokale community.
Ook in Amsterdam zien we
mogelijkheden voor brand urbanism
of brand funding, bijvoorbeeld bij
het bestrijden van overgewicht
met behulp van moderne en voor
jongeren aantrekkelijke gadgets.
En ook bij de ontwikkeling van
bijvoorbeeld beweegroutes of de
aantrekkelijke inrichting van sportieve
ruimte liggen er kansen voor private
investeringen in het algemeen belang
en voor sport in het bijzonder.
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4. Amsterdam ondersteunt en faciliteert sportaanbieders en
begeleidt de match tussen Amsterdammers, aanbieders, ruimte
en topsport.
Amsterdam kent een veelzijdig aanbod aan sporten en sportaanbieders. Naast
de traditionele sportverenigingen en sportbonden, waar de gemeente een
nauwe (samenwerkings)relatie mee heeft, zien we een flinke toename aan
anders georganiseerd aanbod. Dit aanbod wordt enerzijds verzorgd door
private partijen en aanbieders, die op commerciële grondslag activiteiten
en ruimte bieden aan sport en bewegen. Anderzijds zien we ook vele
maatschappelijke partijen en organisaties die sport- en beweegactiviteiten
aanbieden als onderdeel van een aanpak die gericht is op armoedebestrijding,
jeugdzorg, gezondheid en participatie.
De gemeente heeft niet met alle aanbieders een directe (samenwerkings)
relatie en dat is ook niet altijd nodig. Lang niet alle aanbieders maken gebruik
van gemeentelijke accommodaties of vereisen anderszins faciliteiten of
ondersteuning van de gemeente. Toch willen we de band met deze aanbieders
versterken. Juist in dit segment van de sportmarkt vinden we veel innovatieen uitvoeringskracht die ten goede kan komen aan de ontwikkeling van de
sportieve stad.
Een groot deel van onze inspanningen blijft liggen in de samenwerking met
onze traditionele sportpartners, verenigingen en bonden. We bouwen voort op
deze samenwerking, maar willen tegelijkertijd onze relatie professionaliseren
door een expliciet afsprakenkader sportaanbieders (waaronder verenigingen)
te formuleren zodat duidelijk is, hoe verantwoordelijkheden liggen en wat we
van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Onze sportpartners zien een belangrijke rol voor de gemeente als
sportmakelaar. Het per 1 juli 2016 opgerichte Sportpunt is na enkele decennia
van sterk gedecentraliseerde gemeentelijke dienstverlening, het nieuwe
frontoffice voor breedtesport in Amsterdam. Vanuit het Sportpunt worden de
volgende taken vormgegeven:
§§
§§

§§
§§

§§

§§

§§

§§

Het verzamelen, bundelen, ordenen en ontsluiten van informatie over
activiteiten, aanbieders, faciliteiten en evenementen.
Het verzorgen van moderne interactieve communicatie over sport en
bewegen in de stad: gebruik van nieuwe media om met name kinderen
en jongeren te bereiken achter de PC, op tablets en smartphones. We
sluiten aan bij de trend van gamification zowel in de sport zelf, als in de
communicatie over sport en bewegen.
Het verzorgen van de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties,
gymlokalen en de uitleen en verhuur van sportmaterialen.
Het samen met sportaanbieders promoten van de sport in Amsterdam.
Het verhogen van sportinkomsten (verhuur, sponsoring, reclame) en het
verkennen van de mogelijkheden in publiek-private samenwerking.
Het vormgeven aan het intensiveringsmanagement: acquisitie en
makelaarschap om het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
te intensiveren en optimaliseren.
Het ondersteunen van sportaanbieders door thematische en/of
specifieke ondersteuningsactiviteiten ter verhoging van de vitaliteit en
maatschappelijke uitvoeringskracht van sportaanbieders.
Het verzorgen van informatie- en themasessies en het maken van
bindende afspraken op het thema veilig, gezond en inclusief sportklimaat
(zie tekstkader).
Het bevorderen van de samenwerking en uitwisseling op het gebied van
activiteiten, faciliteiten, marketing en communicatie.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Het Sportpunt kent een doorontwikkeltijd van twee jaar. Grootste opgave
is alle, nog verspreid aanwezige informatie te bundelen en te ontsluiten en
daarin ook de samenwerking met Topsport Amsterdam vorm te geven.
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5. Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel
sport- en beweegaanbod voor kinderen en Amsterdammers met
een achterstand of beperking.
Amsterdam ziet het liefst dat alle Amsterdammers voldoende bewegen,
sporten of op zijn minst genieten van sport in onze stad. Wie wil sporten, moet
ook kunnen sporten. De keuze hoe, wanneer, waar en met wie is uiteindelijk
aan de Amsterdammer zelf.
Tegelijkertijd constateren we dat niet alle Amsterdammers zelfstandig hun
weg weten vinden naar sport- en beweegaanbod. Hier kan een veelheid aan
redenen de oorzaak van zijn: afstand naar en toegankelijkheid van het aanbod,
onbekendheid of ontevredenheid met het aanbod, maar ook persoonlijke
factoren zoals geld, tijd en fysieke beperkingen.
Amsterdam regelt haar sportstimulering via twee parallelle lijnen: stadsbrede
sportstimuleringsprogramma’s en gebiedsgerichte sportstimulering.
De stadsbrede sportstimulering richt zich op de sportstimulering van kinderen,
jongeren en Amsterdammers met een beperking (waaronder ouderen). De
sportstimulering kent een stevige basis die de afgelopen jaren is uitgewerkt in
een aantal programma’s:
Aangepast sporten voor jeugd: op alle scholen in het speciaal basis en
voortgezet speciaal onderwijs worden sportstimuleringstrajecten aangeboden.
Omdat structureel sporten bij reguliere sportaanbieders voor deze doelgroep
niet altijd mogelijk is, wordt er nauw samengewerkt met partners die dit
specifieke aanbod verzorgen.
Aangepast sporten voor volwassenen en senioren: Amsterdam stimuleert
sport- en beweegactiviteiten voor Amsterdammers met een beperking.
Subsidiëring van activiteiten is hiervoor het belangrijkste instrument.
Voorbeelden zijn de VondelGames, Running Blind, Dance for Health &
Parkinson en GoldenSports.
In het kader van het programma Grenzeloos Actief (zie kader) zetten we samen
met onze partners een netwerkorganisatie op die de vindbaarheid van het
aanbod verbetert. We helpen reguliere sportaanbieders hun aanbod geschikt
te maken voor sporters die een aanpassing nodig hebben.
Sportstimulering primair onderwijs: Amsterdam zet in op voldoende en
kwalitatief hoogwaardig beweegonderwijs en biedt faciliteiten voor scholen
in het basisonderwijs om kinderen te stimuleren zelfstandig en structureel
te sporten. Samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is het
programma Jump-in uitgebreid naar 100 scholen. Voor kinderen die niet
sportminded zijn is het beweegaanbod Gym+ ontwikkeld. Op diverse scholen
en in buurten zijn schoolsport en buurtsportverenigingen gestart.
Sportstimulering voortgezet onderwijs: Het programma Topscore richt zich
met kennismaken en meedoen in de sport op een actieve leefstijl voor alle
Amsterdamse jongeren. Met het onderdeel Topscore Fit proberen we ook
jongeren die niet sportminded zijn, meer te laten bewegen.
Evenementen en side-events: Amsterdam laat grote top- en
breedtesportevenementen altijd vergezeld gaan van laagdrempelige sideevents op scholen, pleinen en in de sporthallen van de stad. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met Topsport Amsterdam, NOC*NSF, de sportbonden,
het KennisCentrum Sport, de sportverenigingen en de bestuurscommissies.
Schoolzwemmen: Sport organiseert in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg
het Amsterdamse schoolzwemmen.
Bovenstaande opsomming is verre van compleet en het stimuleringsaanbod
is constant in ontwikkeling. Daarnaast wordt sport steeds vaker benaderd om
een actieve rol te pakken in bijvoorbeeld de aanpak van:
§§ Armoedebestrijding: In Amsterdam leven in 2016 ruim 23.000 kinderen
in armoede. Voor de gezinnen waarin die kinderen opgroeien zijn de
kosten van structureel sporten vaak onoverkomelijk. Amsterdam kent veel
regelingen om minima te ondersteunen. Door de veelheid aan regelingen

Grenzeloos actief
Het kabinet heeft in het
Regeerakkoord aangegeven dat
iedereen makkelijk dichtbij huis moet
kunnen sporten. Dat geldt ook voor
mensen met een handicap. Omdat
dit voor deze doelgroep nog niet
vanzelfsprekend is, is nieuw beleid
geformuleerd. Het nieuwe sporten beweegbeleid heeft de titel
Grenzeloos actief en maakt sporten
en bewegen voor mensen met een
beperking mogelijk. De partijen
zetten zich er voor in dat na 2018
iedereen met een beperking die
wil sporten of bewegen passend en
toegankelijk aanbod kan vinden.

De negen speerpunten
Sportstimulering (2015)
Basisonderwijs
Promotielessen: 186 basisscholen
(regulier en speciaal basisonderwijs),
7.500 lessen onder schooltijd.
Naschoolse activiteiten: 146
basisscholen (regulier en speciaal
basisonderwijs). In totaal wekelijks
gemiddeld 414 activiteiten.
Schooltoernooien: 83 in
samenwerking met 45
sportorganisaties.
Amsterdamse Olympische dagen:
ruim 4.000 kinderen.
Combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches hebben 5.000
uur besteed aan het geven van
promotielessen en ruim 5.600 uur
besteed aan het uitvoeren van
buitenschoolse activiteiten.

Voortgezet onderwijs
Programma topscore: 50 VO-scholen,
260 wekelijkse naschoolse
sportactiviteiten, 3.500 deelnemers,
21 sporten.
Eenmalige kennismakingen VO:
20.000 deelnemers onder schooltijd,
ruim 60 betrokken verenigingen,
dansscholen, sportscholen en andere
sportaanbieders.

Side-events
Breedtesportevenementen:
7.500 deelnemers uit het primair,
voortgezet en speciaal onderwijs.
Sport- en Funtoer, de Koningsspelen,
de Copa Amsterdam en
Beachsporten: gezamenlijk 53.000
kinderen

Schoolzwemmen
4.535 kinderen, waarvan 534 uit het
speciaal (basis)onderwijs. 52% van
deze kinderen had geen enkele
zwemervaring.

Overig
Hardloopwedstrijd voor blinden:
100 deelnemers.
Homeless World Cup: 500 dak- en
thuislozen uit 49 landen.

§§

§§
§§
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en de complexiteit maken onvoldoende huishoudens hier gebruik van.
Het Jeugdsportfonds bereikt slechts 20% van de doelgroep. Om het
bereik te vergroten creëren we voor de sport één regeling voor minima,
waaruit zowel de contributie voor verenigingen kan worden gefinancierd,
alsook de kosten van andere vormen van sport- en beweegaanbod
(zoals bootcamp, fitness etc.). De techniek van de digitale stadspas
wordt ingezet om direct bij aanmelding deze vergoeding te regelen. De
intermediairs van het Jeugdsportfonds verzorgen de persoonlijke ‘warme
toeleiding’ naar sport en sportaanbieders.
Het bevorderen van een gezonde leefstijl en het bestrijden van inactiviteit,
bijvoorbeeld door het Actieplan Inactieve Jeugd (in samenwerking met de
GGD, Bewegende Stad en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht).
Jeugd en veiligheid: het opnemen van sportactiviteiten in de Aanpak
Top 600.
De integratie en dagbesteding van vluchtelingen.

Het succes en de impact van de sport- en beweegstimulering is wellicht het
belangrijkste argument voor een sterke Amsterdamse sportsector. Sport is
op bijna alle domeinen actief. In de komende jaren continueren we de inzet
en plegen we binnen de sportstimulering de volgende inspanningen en
vernieuwingen:
§§ Het betrekken van nieuwe sportvormen in de sportstimulering. Vooral
voor de groep jongeren (12+) is het traditionele aanbod van verenigingen
niet altijd aantrekkelijk. Het programma Topscore zal daarom worden
vernieuwd door beter aan te sluiten bij de behoefte uit deze doelgroep
(vraaggericht aanbod).
§§ We spelen in op de vergrijzing in de samenleving door samen met de
stadsdelen, zorg, maatschappelijke organisaties en sportaanbieders het
sportaanbod voor ouderen verder te stimuleren en vorm te geven.
§§ Voor sportstimulering en de ondersteuning van sportverenigingen stelt de
gemeente samen met de landelijke overheid combinatiefunctionarissen
tijdelijk beschikbaar aan sportaanbieders. Zij vervullen de brugfunctie
tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties en de sportverenigingen.
Daartegenover wil de gemeente dat sportaanbieders die hier gebruik
van maken zich ook actief profileren als de aanbieder van betreffende
activiteit. Doel is immers de match tussen Amsterdammers en aanbieders
met als resultaat het zelfstandig en structureel sporten. Het huidige
stimuleringsaanbod is nog teveel ‘van de gemeente’.
§§ Ten slotte ondersteunt de gemeente niet tegen elke prijs. Ondersteunen
is immers niet hetzelfde als ‘het in stand houden’. Amsterdam heeft haar
combinatiefuncties tot nu toe vooral gekoppeld aan sportverenigingen
en sportbonden. Dit heeft weliswaar de verenigingen en sportbonden
ondersteund, maar niet altijd geleid tot het bereiken van ons doel: een
hogere sportparticipatie door zelfstandig en structureel sporten. Een
professionele gemeentelijke sportorganisatie zet, hoezeer we afzonderlijke
verenigingen en bonden ook ledenbehoud en -groei gunnen, haar
schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in. Dit betekent dat we de inzet
van sportcoördinatoren en -specialisten op specifieke sporten zullen
herijken.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Sportstimulering wordt niet alleen bekostigd vanuit de sport. Sport fungeert
in veel gevallen als opdrachtnemer of er is sprake van cofinanciering. Een niet
aanzienlijk deel van deze bekostiging komt uit tijdelijke programmagelden.
Binnen programma’s wordt er vanuit gegaan dat sport, bij beëindiging van
het programma, de activiteiten zal continueren in haar reguliere aanpak. Sport
anticipeert hier actief op door het verzorgen van een brede aanpak gericht
op sport en bewegen en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Maar sport
kan de wereld niet dragen en dus zal bij de beëindiging van programma’s
expliciete besluitvorming nodig zijn over de continuering van activiteiten en de
daarvoor beschikbare middelen.
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KISS rapportage gemeente Amsterdam, peiljaar: 2014, NOC*NSF

Sportdeelname-index

Amsterdam maakt vanaf 2017 gebruik van de sportdeelname-index, een nieuw ontwikkelde
monitor voor sport- en beweeggedrag (georganiseerd en ongeorganiseerd), die beter
aansluit op de informatiebehoefte over doelgroepen en een basis biedt voor het gewenste
maatwerk in de Amsterdamse wijken.

De negen speerpunten
6.
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Amsterdam benut de kracht van sport in (achterstands)wijken
voor PLEZIER, maatschappelijke participatie, gezondheid en
wijkontwikkeling.

Parallel aan de stedelijke sportstimuleringsprogramma’s voeren de
bestuurscommissies regie op de gebiedsgerichte stimulering van sport en
bewegen. Het is niet verrassend dat sport- en beweegparticipatie nauw
samenhangt met andere geconstateerde achterstanden in buurten en wijken.
Deze is relatief laag in grote delen van Noord, Nieuw-West en Zuidoost, maar
ook in specifieke buurten en wijken van Oost en West.
In de gebiedsgerichte sportstimulering liggen, nog meer dan in de stedelijke
programma’s, kansen en mogelijkheden om een directe relatie te leggen
met de in de wijken aanwezige sportieve ruimte, maar vooral met de lokale
aanbieders. Bovendien kunnen nog beter dan in de stedelijke aanpak de
belangrijkste doelgroepen en prioriteiten worden benoemd en aangesloten
worden op de bredere aanpak van achterstanden. Deze aanpak levert
maatwerk, waardoor de effectiviteit en efficiëntie van lokale sportstimulering
groot is. Per definitie vindt de gebiedsgerichte sport- en beweegstimulering
plaats als onderdeel van een brede wijkaanpak en in samenwerking met alle
domeinen en bewoners.
Wat sport- en beweegstimulering uniek maakt bij de aanpak van achterstanden
is dat sport ook gewoon direct plezier brengt in de Amsterdamse wijken en
buurten. Sport verbindt en verbroedert, en draagt bij aan het bouwen van
hechte community’s. Vanuit welke achtergrond de sport- en beweegstimulering
ook wordt ingezet (doel of middel), de deelnemers verblijven in een sociale
omgeving en ondernemen met elkaar activiteiten waar ze samen plezier aan
beleven. Dit is de kracht van sport.
§§ We verhogen de effectiviteit van sportstimulering, door een betere
aansluiting van stedelijke programma’s en de wijk- en buurtgerichte
stimulering. De vraaggerichte aanpak in wijken en buurten geeft mede
sturing aan het stedelijk vormgegeven aanbod. In gebieden met een
lage sport- en beweegparticipatie en veel inactieve Amsterdammers
plegen we, zowel met lokale als stedelijke middelen een grotere inzet.
We versterken de lokale regie op sportstimulering door een groter deel
van de combinatiefuncties sport buurtgericht in te zetten bij de uitvoering
van zowel de stedelijke als de gebiedsplannen. Ook de vraag vanuit de
doelgroep 18+ wordt hierin nadrukkelijk betrokken. Daarbij hanteren we
een verdeling gebaseerd op de sportparticipatie in de gebieden.
§§ We versterken de centrale kennis- en informatie voorziening. We
ontwikkelen signaleringstools en evaluatiemethoden en stellen deze
beschikbaar aan de lokale regisseurs. Met pilotprojecten ontwikkelen
en testen werkwijzen en methodieken, die bij gebleken geschiktheid
toegevoegd worden aan de gemeentelijke toolbox sport- en
beweegstimulering.

Wat hebben we daarvoor nodig?
§§

§§

Lokale sportstimulering behoort tot het takenpakket van de
bestuurscommissies. De verschillen in inzet tussen stadsdelen zijn
echter groot. In deze sportvisie schrijven we niet voor HOE lokale
sportstimulering moet worden vormgegeven, maar wel DAT hier invulling
aangegeven wordt. Centraal stedelijke middelen dienen ter aanvulling en
ondersteuning van de lokale sportstimulering, niet ter vervanging.
Voor sport- en beweegstimulering op maat hebben we actueel inzicht
nodig in het sport- en beweeggedrag van Amsterdammers. De
signaleringsfunctie, gevoed door een structurele informatievoorziening,
wordt opgepakt als uitwerking van het Sportpunt.
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Kennis & wetenschap

Innovatiehoofdstad

Onderzoek levert kennis ter ondersteuning en innovatie in het gemeentelijk
sportbeleid en de uitvoering daarvan. Het legitimeert de gemeentelijke
inspanningen en maakt de kracht en meerwaarde van sport en bewegen
zichtbaar.

Amsterdam is in 2016 uitgeroepen
tot Europese innovatiehoofdstad.
Ook de Amsterdamse innovaties
in de sport hebben daar aan
bijgedragen. Met onze inhoudelijke
support is in 2014 is het Amsterdam
Institute of Sport Science
(AISS) opgericht en begin 2016
benoemd tot één van de drie
Sportinnovatorcentra die Nederland
rijk is.

Omdat we ons willen baseren op feiten in plaats van meningen werkt
Amsterdam nauw samen met nationale en Amsterdamse kennisinstituten,
universiteiten en hogescholen. De belangrijkste partners zijn de Universiteit
van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Utrecht, Hogeschool van
Amsterdam, Mulierinistituut en het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB).
§§

§§
§§

§§

§§

§§

We continueren en intensiveren de samenwerking met
kennisinstellingen om op de hoogte te zijn van de nieuwste
ontwikkelingen en resultaten uit onderzoeken en kennisinstellingen te
wijzen op kansen voor onderzoek.
We bieden stageplaatsen aan studenten van sport gerelateerde
opleidingen in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.
Amsterdam participeert in (landelijke) onderzoeken op gebied van
sport en bewegen en plaatst het Amsterdamse sportbeleid hiermee in
de bredere/landelijke context.
Samen met het programma Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht heeft sport een convenant gesloten met de Hogeschool
van Amsterdam. De gemeente helpt door ervaringsplekken, het
beschikbaar stellen van stageplaatsen, verstrekt onderzoeksopdrachten
en verzorgt gastcolleges.
Sinds 2015 participeert Amsterdam via de sport in de leerstoel
sportsociologie (‘Sport and society’) aan de UvA. Centraal thema is de
sociale betekenis van sport in superdiverse steden als Amsterdam. De
inzet is het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie
van kwetsbare groepen in en door sport, de rol van sport bij preventie
van radicalisering en criminalisering, het stimuleren van een veilig
sportklimaat en de preventie van geweld op en rond de velden.
De gemeente participeert via sport en het Centrum voor Topsport en
Onderwijs in het samenwerkingsverband AISS (Amsterdam Institute of
Sport and Science). Het AISS onderzoekt praktische vraagstukken in
sport, bewegen en gezondheid, onder andere via de zogenaamde Field
Labs. In het AISS werken de UvA, VU en hun medische centra, de HvA
en verschillende sportorganisaties en bedrijven samen. Het AISS biedt
unieke mogelijkheden om de meerwaarde van sport en bewegen in al
haar facetten te onderzoeken.

Het AISS is een bijzonder en
hoogwaardig samenwerkingsverband
tussen de kennisinstellingen en
gezondheidszorg, de VU, het
VUMC, de UvA, het AMC en de
HvA. Het AISS werkt nauw samen
met het bedrijfsleven en het CTO
Amsterdam. Het innovatieonderzoek
wordt uitgevoerd met hulp van onze
topsporters en toptalenten.

Stedelijke samenwerking
Vanuit de gedachte “vijf weten
meer dan één” is een nationale
samenwerking gestart tussen
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Eindhoven en Utrecht. We wisselen
kennis, ervaring en ambities uit en
overleggen met het ministerie VWS,
NOC*NSF en het Nationaal Bureau
voor Toerisme en Conferenties
over de te verwerven internationale
sportevenementen, de wijze
waarop deze te organiseren en de
maatschappelijke en economische
impact. Belangrijk uitgangspunt is
een grotere financiële betrokkenheid
van het bedrijfsleven.
Het samenwerkingsverband
beoogt de realisatie van een
gemeenschappelijk trackrecord,
afstemming in de strategische
evenementenkalender, wederzijdse
consultatie en (wetenschappelijke)
kennisdeling.
Een prachtige tastbaar resultaat was
de WK Beachvolleybal 2015, dat
simultaan werd georganiseerd in vier
steden. Dit heeft gezorgd voor een
nationale uitstraling waar eenieder
trots op kan zijn.
Amsterdam vervult nadrukkelijk een
trekkersrol.
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7. Amsterdam investeert samen met haar partners structureel
in de op- en uitbouw van een professioneel topsportklimaat
waarin excelleren mogelijk is.
Je bent niet zomaar een topsportstad. Dat vergt jaren van investeren
in netwerken, accommodaties en talentontwikkeling. Amsterdam is
een topsportstad en wil haar (inter)nationale positie de komende jaren
bestendigen en waar mogelijk uitbouwen. Dat doen we samen met
NOC*NSF, sportbonden, aanbieders, kennis- en wetenschapsinstituten en het
bedrijfsleven. Topsportbeleid en talentontwikkeling rendeert alleen als alle
neuzen dezelfde kant op staan. Amsterdam faciliteert daartoe, samen met haar
partners, de stichting Topsport Amsterdam. We volgen daarbij in principe de
top tien ambitie van NOC/NSF.
Topsport Amsterdam functioneert als topsportloket voor topsporters,
topsportverenigingen en bonden met een topsportambitie. Bij die
ambitie horen topaccommodaties, die geschikt en beschikbaar zijn voor
topsporttrainingen en evenementen.
•

§§

§§

§§

Amsterdam wil dat talenten met ambitie worden uitgedaagd het beste
uit zichzelf te halen. Onderdeel van het Amsterdamse topsportbeleid is
de actieve bijdrage aan het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO).
Hierin worden de optimale randvoorwaarden gecreëerd voor onze
talenten met sportieve ambitie.
Amsterdam acquireert en faciliteert topsportevenementen, die bijdragen
aan de sportieve en economische ambitie van de stad. Dat doen we ook
om onze talenten met een topsportstatus een (inter)nationaal podium te
bieden en ‘thuiswedstrijden’ te laten spelen.
We versterken de regionale en nationale samenwerking om te bouwen
aan een regionale topsportstructuur met bijbehorende accommodaties. In
de nationale samenwerking zoeken we naar een gezond evenwicht tussen
competitie en samenwerking bij het acquireren van evenementen.
Als onderdeel van de toekomstige Hoofd Sport en Beweegstructuur
kijken we ook naar onze topaccommodaties. Een aantal voorzieningen
is verouderd en ligt op locaties die aantrekkelijk zijn voor woningbouw.
Vervanging en/of verplaatsing biedt kansen om deze te clusteren
op de Sportas en/of in Centrumgebied Zuidoost. Hier kunnen ook
kennisinstellingen, sportwoningen en een sporthotel bij aansluiten.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Belangrijkste voorwaarde voor topsportbeleid is continuïteit. Topsport
Amsterdam is onze vaste partner voor de uitwerking en uitvoering van de
gezamenlijke ambities voor topsport en talentontwikkeling.
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Amsterdam gebruikt de kracht van topsport als impuls in
de sportstimulering, het betrekken van het Amsterdamse
bedrijfsleven en voor de promotie van Amsterdam.

Natuurlijk wil Amsterdam de beste zijn en de meest aantrekkelijke
evenementen naar onze stad halen, maar niet alleen om te kunnen pronken
op de internationale lijstjes. Topsport moet de stad ook rendement bieden:
voor de Amsterdamse breedtesport, de sportstimulering, het bedrijfsleven en
ter promotie van Amsterdam als toeristische bestemming. Daarom plegen we
gerichte acquisitie.
We acquireren bijvoorbeeld ook op topevenementen voor aangepast sporten
en evenementen voor nieuwe sport, zoals urban sports. Met de inrichting
van één sportorganisatie in Amsterdam kunnen we de relaties tussen
breedtesport, sportstimulering, talentontwikkeling, sportaccommodaties en
de samenwerking met het bedrijfsleven beter vormgeven. We organiseren
een nauwe samenwerking tussen sport.amsterdam en Topsport Amsterdam en
combineren waar mogelijk de inspanningen op het gebied van de opbouw van
het Amsterdamse sportnetwerk, marketing, talentontwikkeling, communicatie,
gemeentelijke en private investeringen in sportieve ruimte en (het delen van)
kennis.
§§ Amsterdam faciliteert per jaar minimaal 1 groot topsportevenement,
waaraan bij voorkeur zowel reguliere als aangepaste sporters deelnemen
en waarmee we de stad internationaal kunnen profileren als sportieve
stad.
§§ Amsterdam acquireert grote topsportevenementen voor de periode na
2020, zodat we in de jaren vanaf 2021 zicht hebben op minimaal 1 groot
topsportevenement per jaar.
§§ We blijven de grote aansprekende evenementen voorzien van
laagdrempelige side-events in de Amsterdamse wijken en buurten en
zetten topsporters in als rolmodel in de Amsterdamse sportstimulering.
§§ We doen een groter beroep op bijdragen uit het Amsterdamse
bedrijfsleven om de kosten en baten van het topsportbeleid beter te
verdelen.

Wat hebben we daarvoor nodig?
De gemeente continueert haar topsportbeleid en vertrouwt erop dat de
Stichting Topsport bij de uitbouw van het topsportklimaat meer financiering uit
de markt haalt.

De betaald voetbalorganisatie AFC
Ajax is natuurlijk de bekendste
club van Amsterdam en dankt de
bekendheid vooral aan de prestaties
van het eerste elftal.
Ajax speelt door haar impact en
de uitstraling van de club een
belangrijke rol in de Amsterdamse
samenleving. Naast de inzet op
voetbalvaardigheden stimuleren ze
op een betrokken, sympathieke en
respectvolle manier het Amsterdamse
‘wij-gevoel’ en geven invulling aan de
Amsterdamse identiteit.
Minder bekend is de wijze waarop
Ajax invulling geeft aan haar
maatschappelijke betrokkenheid.
Ajax en de Ajax Foundation steunen
vele projecten op het gebied
van sport en gezondheid, sociale
integratie en educatie.
Ajax levert o.a. ambassadeurs voor
gemeentelijke sportstimuleringsprojecten, stelt haar accommodatie
beschikbaar voor het Amsterdams
EK-meidentoernooi, organiseert
sportieve activiteiten voor
asielzoekers, ondersteunt de
Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht en levert een bijdrage aan
initiatieven zoals VUmc Kinderstad en
organiseert samen met Only Friends
en ABN AMRO de jaarlijkse G-dag.

De negen speerpunten
Subsidieregelingen sport:
Subsidieregeling voor (aanpassing
aan) verenigingsaccommodaties
Het doel van deze subsidie is
om een goede kwaliteit van
verenigingsaccommodaties
te bevorderen. Amsterdamse
buitensportverenigingen kunnen
subsidie aanvragen voor bouw,
renovatie of uitbreiding van hun
verenigingsaccommodatie.
Subsidieregeling grootstedelijke
sportevenementen
De regeling biedt ondersteuning
bij het verwerven en organiseren
van die (top)sportevenementen
die bijdragen aan het bevorderen
van het (inter)nationale sportimago
van Amsterdam en het verhogen
van de sportparticipatie van
Amsterdammers. Met de regeling
wordt tevens gestuurd op de
gemeentelijke actualiteiten van dat
begrotingsjaar.
Subsidieregeling
gehandicaptensport
Het doel van deze subsidieregeling
is sportverenigingen en organisaties
te stimuleren om (structureel)
sportaanbod voor gehandicapten te
realiseren en ondersteuning te geven
bij het organiseren van eenmalige
sportactiviteiten en -evenementen
gericht op Amsterdammers met een
beperking.
Subsidieregeling sportstimulering
lage inkomenswijken
Het doel van deze subsidieregeling
is het verhogen van sportdeelname
van kinderen uit minimahuishoudens,
door sportorganisaties te stimuleren
zich te vestigen in gebieden
met een hoog percentage
lage inkomensgezinnen/lage
sportparticipatie en verenigingen
financieel te ondersteunen in
problemen die worden veroorzaakt
door een hoog percentage niet
draagkrachtige leden.
Subsidieregeling lokale
sportstimulering
Deze subsidieregeling ondersteunt
(eenmalige) activiteiten in wijken en
buurten om meer Amsterdammers
kennis te laten maken met en
(structureel) deel te laten nemen aan
bewegings- en sportactiviteiten.
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9. Amsterdam creëert een transparant speelveld door eenduidige
subsidies en tarieven en de centrale verhuur van gemeentelijke
accommodaties.
In de gemeentelijke reorganisatie sport waren ‘eenduidig, transparant
en efficiënt’ de belangrijkste doelstellingen. Uitwerking hiervan heeft
onder andere plaatsgevonden door de bestaande centrale en decentrale
gemeentelijke subsidieregelingen voor sport te harmoniseren (zie tekstkader).
Met het bijeenbrengen van alle gemeentelijke sportaccommodaties in de
reorganisatie sport kan uitvoering gegeven worden aan de reeds in 2012
aangenomen motie van de gemeentraad om de tarieven voor de verschillende
sportaccommodaties te harmoniseren. Voor gemeentelijke sporthallen en
-zalen is dit reeds gebeurd. Per seizoen 2017-2018 worden ook eenduidige
tarieven gehanteerd voor de meeste veldsporten. We onderscheiden tarieven
voor verenigingen, maatschappelijke organisaties /onderwijs, en commerciële
partijen. Voor tennis is nog een uitzondering gemaakt, omdat we onderzoeken
of de gemeentelijke tennisaccommodaties geprivatiseerd kunnen worden.
Per 2018 zullen we ook de tarieven voor zwembaden uniformeren.
Programma’s en projecten die gericht zijn op maatschappelijke doelstellingen
en die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met of in opdracht van de
gemeente (zoals re-integratie, preventie in het kader van de top 100 aanpak,
en armoedebestrijding) kunnen bij huur van een sportlocatie aanspraak maken
op een huur conform het verenigingstarief.
In 2019 wordt de tarievensystematiek geëvalueerd.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Dilemma bij het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten die worden
gecofinancierd vanuit andere sectoren is dat sport door de nieuwe
tarievensystematiek ook het gebruik van haar accommodaties in rekening moet
brengen. Ondanks de cofinanciering betekent dit per definitie extra lasten
voor de sportbegroting. Om de kosten voor maatschappelijke activiteiten
middels cofinanciering laag te houden willen we het financieringsgat tussen het
verenigings- en maatschappelijk tarief aan de voorkant dichten.
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Inleiding
De nieuwe gemeentelijke sportorganisatie is er een in opbouw. In 2016
heeft een grootschalige reorganisatie plaatsgevonden met als doel meer
efficiëntie, transparantie en eenheid voor Amsterdammers, bestuurders,
partners, organisaties, verenigingen en ondernemers. De jaren 2017 en 2018
zijn in de reorganisatie aangemerkt als doorontwikkeljaren. Deze Sportvisie
is het inhoudelijke kompas voor de langere termijn. Daarvoor moet het juiste
instrumentarium worden ontwikkeld: een instrumentarium dat transparant
en herkenbaar is voor alle partners, dat ruimte laat voor maatwerk zonder
aan toetsbaarheid te verliezen. De groei van de metropool vergt dat we
het beleidsterrein sport en bewegen verder professionaliseren als integraal
onderdeel van de economische, sociale en ruimtelijke strategie en ontwikkeling
van onze stad.

Sportvisie met uitvoeringsagenda’s
De cycli van sportplannen was altijd gebaseerd op continuïteit over
meerdere collegeperioden. Halverwege een collegeperiode werd een
sportplan opgesteld, dat dan ook nog gold voor het begin van de nieuwe
collegeperiode. Dit had tot gevolg dat een nieuw sportplan altijd gebonden
was aan bestaande begrotingsafspraken en begrotingsindicatoren uit het
vorige sportplan. Via prioriteiten en het sportaccommodatiefonds (SAF)
werden tussentijds extra accenten gelegd, geïnvesteerd in sportvoorzieningen
en waar nodig gaten gedicht in de sportbegroting.
Met de nieuwe cyclus van een sportvisie voor de middellange termijn,
gekoppeld aan een uitvoeringsagenda voor een collegeperiode zorgen we
voor continuïteit in het sportbeleid en sluiten we beter aan op de bestuurlijke
en de begrotingscyclus.

Financiële paragraaf
Deze sportvisie wordt derhalve vastgesteld binnen de bestaande
begrotingsafspraken en indicatoren van dit college. De jaarlijkse begroting
sport bedraagt € 75 miljoen waarvan € 15 miljoen kapitaallasten. Verreweg
het grootste deel van de sportbegroting beslaat het beheer, de exploitatie
en onderhoud van de Amsterdamse sportaccommodaties: € 38 miljoen. Voor
sportstimulering, subsidies, evenementen en topsport is in totaal € 22 miljoen
structureel beschikbaar, waarvan € 5,5 miljoen wordt ingezet voor maatwerk in
de stadsdelen.
Daarnaast is in deze collegeperiode tot nu toe ruim € 30 miljoen budget
beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties, € 2,5 miljoen
voor aanpassingen aan verenigingsaccommodaties (ook bekend als de 1/3
regeling) en € 1 miljoen voor waterrecreatie.
Deze sportvisie brengt vooralsnog geen structurele financiële claims met zich
mee en vindt zijn uitvoering binnen de jaarbegroting en de middelen die door
dit college in het Sportaccommodatiefonds beschikbaar zijn gesteld.
De uitwerking van deze sportvisie en de recent uitgevoerde reorganisatie
brengt de ambitie met zich mee dat we zowel de sportorganisatie als
de sportbegroting op orde brengen en toekomst bestendig maken:
transparant, efficiënt en herkenbaar naar de in deze sportvisie benoemde
pijlers en speerpunten. Dat we voor de toekomst een sluitende begroting
hebben voor het facilitair beheer, de exploitatie en het onderhoud van
onze accommodaties. Dat we overzicht hebben van ruimtelijk te realiseren
sportprogramma voor top- en breedtesport en de financiering daarvan. Dat
er een herkenbaar en toetsbaar sportstimuleringsbeleid is en dat we de
inspanningen voor het topsportklimaat zichtbaar maken.
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Doorontwikkeling 2017
In 2017 is de Sportvisie 2025: De Sportieve Stad het nieuwe kader voor de gemeentelijke uitvoering sport in Amsterdam.
Dat betekent niet dat we het meteen allemaal anders gaan doen. We continueren de uitvoering van afspraken die
voortvloeien uit het sportaccommodatieplan, de uitvoeringsplannen in de stedelijke en lokale sportstimulering en de
afspraken met onze partners over de ontwikkeling van het topsportklimaat in de komende jaren. Tegelijkertijd anticiperen
we op de toekomstige opgaven door voor de aan deze visie gekoppelde speerpunten een professioneel instrumentarium
te ontwikkelen. De doorontwikkeling van de gemeentelijke sportorganisatie en de sportvisie vallen hierin samen:

Met het Sportpunt bieden we de stad één centraal aanspreekpunt en verhuurloket voor sportorganisaties en
Amsterdammers. We verzamelen alle informatie over sportvoorzieningen, het gebruik ervan, verenigingen,
organisaties, sportstimulering etcetera en ontwikkelen op basis van samenhangende informatie-, communicatieen marketingstrategie een aansprekend en modern gemeentelijk sportplatform voor alle Amsterdammers,
(sport) organisaties en ondernemers.
Opstellen en vaststellen planologisch kader sport en bewegen 2025
In Koers 2025: Ruimte voor de Stad heeft Amsterdam de ambitie uitgesproken om 50.000 woningen (voor circa
125.000 extra Amsterdammers) aan de woningvoorraad toe te voegen. Dit gebeurt voor een groot deel door
verdichting in bestaand stedelijk gebied. Onderdeel van de uitwerking Koers 2025 is de thematische verkenning
sport en bewegen, die de kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor sport en bewegen in beeld brengt en een
ontwikkelstrategie schetst voor realisatie en financiering. De verkenning zal in de tweede helft van 2017 worden
uitgewerkt en vastgesteld in een planologisch kader sport en bewegen 2025, zodat de Amsterdammer ook in
de toekomst gegarandeerd is van voldoende sportvoorzieningen in en om de stad.
Herijken sportstimuleringprogramma’s en instrumentarium gebiedsgericht werken
In de eerste helft 2017 herijken we samen met de bestuurscommissies het brede aanbod aan sportstimulering.
We gaan meer vraaggericht werken, vanuit de gebiedsgerichte agenda’s, maar ook vanuit maatschappelijke
opgaven op het domein van zorg, welzijn en participatie. We betrekken nieuwe sport- en spelvormen
en daarmee ook nieuwe partners in de programma’s, leggen een sterkere relatie met de aanwezige
sportinfrastructuur in de stad en bundelen de kennis en het aanbod voor de doelgroep senioren. We zorgen
dat het (vraaggerichte) aanbod herkenbaar door onze partners wordt aangeboden, terwijl de gemeentelijke
organisatie (op de achtergrond) facilitair is. Voor de uitvoeringsplannen sportstimulering van Sport en Bos en
de Bestuurscommissies ontwikkelen we mede op basis van de sportdeelnameindex (sport en bewegen) een
SMART instrumentarium met doelgroepen, inspanningen, middelen en resultaat. Daarin creëren we ruimte voor
cofinanciering op gemeenschappelijke doelen en inspanningen in het sociale domein.
Vaststellen afsprakenkader vitale sportaanbieders (waaronder verenigingen)
We stellen een afsprakenkader op voor de samenwerking tussen sportaanbieders en de gemeente Amsterdam.
Dit afsprakenkader beslaat de samenwerking op het gebied van accommodaties, sportstimulering, (verenigings)
ondersteuning en de wederzijdse inspanningen op het thema veilig, gezond en inclusief sportklimaat. Doel
is meer transparantie en eenduidigheid in, maar ook afbakening van wederzijdse verantwoordelijkheden,
inspanningen en gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden.
Vormgeven assetmanegement sportaccommodaties
Analoog aan groen en openbare ruimte brengen we alle assets voor sport en bewegen in beeld. Hierin werken
we nauw samen met Vastgoed en Onderwijs. Voor de totale portefeuille van gemeentelijke voorzieningen,
sportparken, zwembaden, hallen en gymzalen stellen we ‘instandhoudingsplannen’ op die inzicht geven in de
benodigde onderhoudsbudgetten en (vervangings)investeringen om het sportareaal structureel te onderhouden
en duurzaam op te waarderen naar de geldende normen schoon, heel en veilig.
Doorontwikkelen en vaststellen instrumentarium tarieven, gastheerschap, subsidiëring, contractering
De reeds in gang gezette harmonisering in het instrumentarium sport wordt verder uitgebouwd, vormgegeven
en geëffectueerd: voor alle spelers gelden dezelfde spelregels.
Amsterdams topsportklimaat, regionale afstemming en evenementenkalender
We voeren regionale regie om de basis van CTO ontwikkeling in Amsterdam te versterken en verstevigen de
relatie tussen top- en breedtesport in de uitwerking van zowel accommodatie- als stimuleringsbeleid. We zetten
in op een aansprekende sport- en evenementenkalender in de komende decennia.

De Sportieve Stad

24
Uitvoeringsagenda 2017 - 2018: Sportaccommodatiefonds
Locatie

Toelichting

Opleverdatum

Sportas

inrichting (sportieve) openbare ruimte sportAS

2015-2018

Westerpark Korfbalveld

uitbreiding + vervanging veld(en)

2017

Sportpark Middenmeer, aanleg brug
sportpark

brug tussen sportpark Middenmeer en Voorland

2017

Sporthal BlauwWit

subsidie nieuwe vloer

2017

Sporthal Gaasperdam

extra tribuneruimte

2017

Wagener stadion

renovatie + nieuwbouw tribune

2017

Sportverzamelgebouw Sloten

sportverzamelgebouw voor voetbal- honkbal- en American
Footballverening.

2017

Sloterparkbad optimalisatie

aanpassing/uitbouw naar multifunctioneel 25 meter bad

2017

Sportpark Sloten, multifunctioneel veld

multifunctioneelveld (voetbal+ American football)

2017

Sportpark Middenmeer, kunstgrasveld 1

omzetten gras- naar kunstgrasveld

2017

Sportpark Drieburg, kunstgrasveld

omzetten gras- naar kunstgrasveld

2017

Hockeyveld Stadsdeel Zuidoost

aanleg hockeyveld in Zuid-Oost (Rubicon)

2017

Vergroten toegankelijkheid en capaciteit
accommodaties

scheidingswanden, aanpassen entrees en tijdelijke voorzieningen

2017

Tennishal Rieteiland

subsidie nieuwe tennishal (tennisvereniging Ijburg)

2017

Sportpark Middenmeer, kunstgrasveld 2

omzetten gras- naar kunstgrasveld

2017

Sportpark het Loopveld, kunstgrasveld

aanleg kunstgras inslagveld

2017

Tennispark Kadoelen

multifunctionele invulling park

2017

Herontwikkeling Sportpark
Parkschouwburg

inrichting beschikbare ruimte voor korfbal en tennis

2017

Sportpark Loopveld, crickethal

crickethal (indoor)

2017

Sportpark Ookmeer, kunstgrasveld

aanpassing van gravel/gras naar kunstgras

2017

Velodrome

aanleg sportvloer, aanpassing tribunes en energiesbesparende
maatregelen

2017

Sportpark Melkweg, handbalveld

aanpassing/renovatie veld

2017

Extra tennisbaan Middenmeer (VVGA)

extra tennisbaan

2017

Sportpark Kadoelen

bereikbaarheid en sociale veiligheid optimaliseren

2017

Agenda Groen Bosbaan

permanente tribune bosbaan

2017

Sporthal Zeeburgereiland

nieuwbouw sporthal

2018

Sportpark Spieringhorn

kunstgrasveld 1 op bestaand voetbalveld (MHC Westerpark)
(DWS) + kwart hockeyveldje

n.t.b.

Waterrecreatie
Vanuit de portefeuille water is voor 2017 € 1 miljoen beschikbaar gesteld om het water in Amsterdam beter te benutten
voor (sportieve) recreatie en sport. Ten tijde van het opstellen van deze sportvisie is de definitieve projectenlijst nog niet
vastgesteld.
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Werk in uitvoering 2017 - 2018
2017
De uitvoeringsagenda beslaat een groot aantal projecten die in het kader
van de respectievelijke aanvragen voor het Sportaccommodatiefonds zijn
vastgesteld en die aansluiten op de aanpak van wachtlijsten, het optimaliseren
van sportparken, het realiseren/optimaliseren van accommodaties en het
bevorderen van sporten in de openbare ruimte, waaronder waterrecreatie.
De uitvoering van het facilitair beheer op sportaccommodaties, de
sportstimuleringprogramma’s, het topsportbeleid en het beleid van
sportaanbieders is in aanvang gestoeld op bestaande afspraken en behaalde
successen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de continuïteit van het
succesvolle sportbeleid te waarborgen, maar in 2017 wel belangrijke stappen
te zetten om sport en bewegen, meer dan voorheen, integraal onderdeel te
laten zijn van de ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling
van de metropool.
De uitvoering van de gemeentelijke sporttaken in 2017 zal daarom gepaard
gaan met experimenten, die we samen met onze partners vormgeven en
evalueren.

2018
De resultaten van de doorontwikkeling en bijbehorende acties in 2017
worden in 2018 duidelijk zichtbaar voor de Amsterdammer en herkenbaar
in de uitvoeringsplannen behorend bij de verschillende pijlers. Er is een
stevige fundering gelegd voor de uitvoeringsagenda sport en bewegen in de
nieuwe collegeperiode en Amsterdam kent een eenduidige en transparante
sportorganisatie. In 2018 willen we de volgende resultaten boeken:
§§ Het Sportpunt biedt Amsterdammers en sportaanbieders een modern
platform en makelpunt op alle aspecten van sport en bewegen in
Amsterdam.
§§ De gezamenlijke uitvoeringsplannen sportstimulering van Sport en Bos
en de bestuurscommissies bieden maatwerk in de gebieden, sluiten
aan op de sport- en beweegbehoefte van doelgroepen en zijn waar
mogelijk gecofinancierd vanuit brede gemeentelijke of gebiedsgerichte
doelstellingen.
§§ Amsterdam kent een planologisch kader sport en bewegen waarin tot
2025 sportprogramma, benodigde investeringen en ontwikkelstrategie is
vastgelegd. In 2018 is dit kader integraal onderdeel van de planvorming
in Koers 2025 en basis voor de ruimtelijke ontwikkelopgave sport in de
collegeperiode 2018 - 2022.
§§ In 2018 is het afsprakenkader vitale sportaanbieders leidend en eenduidig
in de professionele samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en
sportaanbieders, waaronder de verenigingen.
§§ Assetmanagement sportaccommodaties geeft een compleet en
volledig overzicht van beheer-, exploitatie-, onderhoudskosten van
gemeentelijke sportaccommodaties en de kwaliteitsimpuls die nodig is
voor het predicaat schoon, heel en veilig. Eind 2018 voldoen drie extra
sportparken, drie extra sporthallen en alle zwembaden aan de gestelde
kwaliteitseisen. Onder ‘schoon, heel en veilig’ schaart Amsterdam ook de
toegankelijkheid van haar accommodaties voor Amsterdammers met een
beperking.
§§ Voor alle breedtesportvoorzieningen in Amsterdam is een tarievenbeleid
vastgesteld en zijn contracten en subsidies geüniformeerd.
§§ Voor alle gemeentelijke accommodaties zijn de eisen van gastheerschap
vastgesteld. Op drie extra sportparken is het sportparkmanagement
ingevoerd, resulterend in een langere openstelling en meer medegebruik
voor sportieve recreatie.
§§ Gemeente Amsterdam en Topsport Amsterdam voeren regionale regie in
CTO ontwikkeling en de evenementenkalender. De topsportambities zijn
zichtbaar in het accommodatiebeleid en in de sportstimulering.

