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Voor u ligt de agenda sportaccommodaties. Een agenda
waarin staat beschreven waar de gemeente zich de komende jaren op wil richten als het gaat om sportaccommodaties. Onze missie gaat hierbij verder dan alleen de
accommodaties. We willen ook bewegen dichtbij huis
aantrekkelijk maken, zodat iedereen in de wijk kan
sporten of bewegen. De verplaatsbare sportcontrainer
is daar een voorbeeld van.
Het gaat goed met de sport in Velsen. We hebben een
fantastisch aanbod van verschillende sporten. Je kunt
wedstrijdzwemmen in ons moderne zwembad, fietscrossen op een vernieuwde crossbaan, blokarten op het brede
strand tot aan voetballen in bijna ieder dorp of kern.
Tegelijkertijd zijn er knelpunten waar bijvoorbeeld de
buitensport tegenaan loopt. Ik ben dan ook verheugd dat
we geld hebben vrijgemaakt om meerdere sportparken
aan te pakken. Daarnaast hebben we het verduurzamen
van sportaccommodaties tot speerpunt gemaakt. We willen in de toekomst energieneutrale sportvoorzieningen
en duurzame veldverlichting in de buitensport.
Voor het volgende college ligt er een agenda waar de gemeente verder op kan bouwen. Een agenda om ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk Velsenaren een leven lang fit
kunnen blijven en sporten in goede sportaccommodaties.
Ik wens het college en de gemeenteraad vanaf 2018 veel
succes toe om verder te bouwen aan een sportief Velsen.

Annette Baerveldt

2

Demissionair wethouder sport
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Inleiding

De mens kan niet zonder beweging. Bewegen zit
in de menselijke natuur. Voor velen is sporten meer
dan een hobby. Het is een wezenlijk onderdeel van
het dagelijks leven, welbevinden en gezondheid.

Om onze inwoners bij het sporten te kunnen faciliteren hebben we ruimte en accommodaties nodig.
Sportaccommodaties hebben een bredere maatschappelijke waarde dan alleen sportbeoefening. Ze hebben
invloed op hun omgeving en vice versa. Het is daarom
belangrijk verder te kijken naar de invloed op het
klimaat, de sociale veiligheid en de leefbaarheid.
Beslissingen over het bouwen, in stand houden of
weghalen van sportvoorzieningen willen we om die
redenen niet alleen nemen vanuit sporttechnische en
budgettaire overwegingen. We willen ook een bijdrage
leveren aan een beter woon- en leefklimaat.
De vorige nota sportaccommodaties dateert uit 2010.
In het voorjaar van 2016 is er een evaluatie van deze
nota opgesteld. Van de tien doelstellingen zijn er
negen behaald. Anno 2017 signaleren we andere verbeterpunten. De komende vijf jaar willen we daarom
blijven investeren in goede en duurzame sportaccommodaties.
In de startnotitie agenda sportaccommodaties heeft
de gemeenteraad hiervoor de kaders vastgesteld. Voor
de raadsleden is een bus tour langs de gemeentelijke
sportaccommodaties georganiseerd en we hebben een
animatiefilm over de missie van het sportaccommodatiebeleid gemaakt.

De inwoners van Velsen sporten vaker individueel en
zijn ook recreatief zeer actief. Zij rennen door onze
landgoederen, pakken vaker de fiets en urban sports
zoals freerunning en BMX-fietsen zijn in opkomst.
De eisen aan sportaccommodaties veranderen ook.
Soms door wet- en regelgeving maar in toenemende
mate vanwege hogere eisen aan onze sportaccommodaties. Toegang tot Wi-Fi, een sporthoreca en digitale
informatieborden behoren tegenwoordig tot de standaarduitrusting.
Deze trends, ontwikkelingen en enkele knelpunten
dwingen ons tot maatschappelijke opgaven. Sportpark
Zeewijk is bijvoorbeeld monofunctioneel met alleen
voetbal en biedt kansen voor een opwaardering. De
sportparken Schoonenberg/Waterloo en de Elta hebben een totaalplan nodig en een aantal takken van
sport groeit of krimpt juist. Dat heeft weer gevolgen
voor het accommodatiegebruik en de benodigde capaciteit. Tevens is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed een speerpunt in de Strategische Agenda
2020. Dit vraagt om nieuw beleid en investeringen.
Deze agenda geeft een overzicht van wensen, knelpunten en maatschappelijke opgaven voor de sportaccommodaties tot 2022.
Velsen wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. We willen zoveel mogelijk Velsenaren vitaal in beweging krijgen en houden. Daarbij
zijn goede en toekomstgerichte accommodaties belangrijk. Met deze agenda gaan we die uitdaging aan.

Velsen wil een aantrekkelijke gemeente zijn
voor inwoners en bezoekers. Daarbij zijn goede
en toekomstgerichte accommodaties belangrijk.
Met deze agenda gaan we die uitdaging aan.
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Sport wordt nog onvoldoende benut in het sociaal
domein. Een grotere en bredere groep inwoners
zal vaker van een sportpark gebruiken maken als
de accommodatie meerdere functies biedt.

1

Trends en ontwikkelingen
in de sport
1.1 Algemeen

Onze omgeving verandert snel door diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat
heeft ook gevolgen voor het gebruik van sportaccommodaties. Kortom er zijn meerdere trends en ontwikkelingen waar we op in moet spelen.

1.2 Sport in het sociaal domein

De veranderingen in het sociaal domein bieden mogelijkheden voor een beter gebruik van onze sportaccommodaties. De sport wordt nog onvoldoende benut
in het sociaal domein. Een grotere en bredere groep
inwoners zal vaker van een sportpark gebruiken
maken als er een accommodatie is die meerdere functies biedt. Deze accommodaties kunnen fungeren als
‘Buurthuis van de toekomst’. Dergelijke accommodaties hebben een functie voor zowel de sportvereniging
als buurtgerelateerde activiteiten. Sport blijft leidend,
maar een aantal accommodaties kunnen aantrekkelijker worden als ontmoetingsplek voor de wijk. Dit
is een goede ontwikkeling omdat hierdoor de sociale
samenhang in de wijk verbetert en de sportdeelname
verhoogt. Daarnaast zien we een toenemende vraag
om buitenschoolse opvang aan te bieden bij een sportaccommodatie.
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Voldoende bewegen heeft een positief effect op de
gezondheid en op het welzijn van mensen. Uit het
nationaal sportonderzoek 2016 blijkt dat het verbeteren van de gezondheid en conditie één van de belangrijkste motieven van Nederlanders is om te sporten.
Dit neemt toe naarmate mensen ouder worden. We
willen hierop inspringen en sport, zorg en welzijn
dichter bij elkaar brengen met laagdrempelige en
multifunctionele sportvoorzieningen.
Sporten en bewegen levert ook geld op. Onderzoeksen adviesbureau Ecorys heeft in het rapport ‘De sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ in 2017
berekend wat de (sociaal) economische waarde van
sport is. Hieruit blijkt dat het maatschappelijke resultaat positief is en per persoon op kan lopen tot circa
€ 25.000 - € 100.000. Dit komt vooral ten goede aan
arbeid en gezondheid.

1.3 Duurzame sportaccommodaties

Het verduurzamen van sportaccommodaties is een
actueel thema. Op Europees, nationaal en lokaal
niveau gelden nieuwe wetten en initiatieven voor
energieverlaging en gebouwen klimaatneutraal en
duurzamer te maken. We zien in deze ontwikkelingen

een belangrijke opgave en hebben in de Strategische
Agenda Velsen en de notitie Duurzame Energiegemeenschap 2015 thema’s benoemd om een energiebesparende economie ter stimuleren en gebouwen
te verduurzamen. In hoofdstuk vier gaan we hier
nader op in.

Technologische ontwikkelingen zoals virtuele coaches
en apps dragen hieraan bij. Het is daarom van belang
dat op andere beleidsterreinen rekening wordt gehouden met de inrichting van de openbare ruimte. We noemen dit ‘sportinclusief denken’, zie bijvoorbeeld Amsterdam ‘De bewegende stad’ (zie Bronnen, pag. 23).

1.4 Veilige sportaccommodaties

Zowel landelijk als lokaal wordt er bijzonder veel getrimd, gefietst en gewandeld. We hebben dit gefaciliteerd met wandel- en fietsnetwerken. Daarnaast neemt
de populariteit van urban sports toe. Onder jongeren
zijn free running, skate boarden en bmx-en populair.
Bij volwassenen zijn bootcamp en extreme sporten zoals obstacle runs en kitesurfen in trek. Deze ontwikkelingen zetten het lidmaatschap bij verenigingen en het
klassieke verenigingsleven onder druk. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geven in hun Toekomstverkenning
Sport 2017 aan dat het op peil houden van lidmaatschappen bij verenigingen een belangrijke opgave is.
Aan de andere kant bieden opkomende sporten nieuwe
kansen. In hoofdstuk vijf geven we aan hoe we de omgeving beweegvriendelijker willen maken.

Als gevolg van incidenten krijgt de (sociale) veiligheid
van sportaccommodaties meer aandacht bij inspectie,
jurisprudentie en in de media. Zie bijvoorbeeld de
discussie rondom de veiligheid van instrooikorrels
op kunstgras en het toezicht door zwembadpersoneel.
Voor ons staat de veiligheid voorop. Al onze sportaccommodaties voldoen aan de wettelijke eisen en
worden volgens een vast schema gecontroleerd en
onderhouden.

1.5 De nieuwe Omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2021)
wordt bewegen een belangrijk onderwerp. Dat komt
omdat er in deze wet maatschappelijk doelen zijn
opgenomen. In artikel 1.3 staat bijvoorbeeld dat de
gemeente een veilige, gezonde fysieke leefomgeving
en een goede omgevingskwaliteit moet bereiken en
in stand houden.
Hiermee ligt er een opgave voor gemeenten om op
deze maatschappelijke behoeften in te spelen en meer
te investeren in een beweegvriendelijke omgeving voor
haar inwoners. We willen die handschoen oppakken en
een beweegvriendelijke omgeving meenemen bij het
opstellen van de nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan.

1.6 De openbare ruimte als beweegomgeving

De openbare ruimte wordt steeds belangrijker voor
sportbeoefening. Hiervoor zijn een aantal ontwikkelingen aan te wijzen. Velsenaren sporten bijvoorbeeld
steeds vaker individueel. Dit is gestegen van 39% in
2011 naar 48% in 2015 (Leefbaarheidsmonitor 2015).
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‘Wij geven sport de ruimte, omdat het zorgt voor
ontmoeting en mensen bij elkaar brengt’

2.3 Natuur- en kunstgrasbeleid

Het merendeel van onze sportvelden heeft een toplaag
van natuurgras. Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen, intensief ruimtegebruik door woningbouw en
sporttechnische redenen zijn er de afgelopen 15 jaar
kunstgrasvelden aangelegd.

•	Gezondheidsbeleving en verbetering van
luchtkwaliteit: geen rubberen instrooi korrels,
microplastics en geur
•	Lagere exploitatiekosten: afschrijving en rente,
onderhoud en vervanging
(bron: ‘Echt gras is altijd groener’ Branchevereniging
Sport en Cultuurtechniek)

2

Beleidskader
2.1 Missie

Met goede sportvoorzieningen faciliteren en stimuleren we inwoners om te gaan bewegen. Onze missie is
verwoord in drie statements:
•	wij geven sport de ruimte, omdat het zorgt voor
ontmoeting en mensen bij elkaar brengt;
•	wij houden sport bereikbaar, omdat we zoveel mogelijk Velsenaren dichtbij huis in beweging willen
brengen in goede en veilige sportaccommodaties;
•	wij investeren in toekomstgerichte en duurzame
sportaccommodaties, omdat het de lokale sport
vitaal houdt en we zuinig om willen gaan met
onze planeet.
We willen bewegen dichtbij, van en naar huis voor
iedereen aantrekkelijker maken. Zie de korte
animatiefilm: youtu.be/D5zoNHS51wo

2.2 Uitgangspunten

De uitgangspunten voor ons sportaccommodatiebeleid
zijn:
•	We voldoen aan verschillende wet- en regelgeving,
sporteisen van het NOC*NSF, bedrijfsplannen,
draaiboeken en protocollen voor onder andere
veiligheid en hygiëne;
•	We leggen de nadruk op het behoud van voldoende
capaciteit, een goede kwaliteit, functionaliteit, bereikbaarheid, toegankelijk en (sociale) veiligheid.
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In de voetbal- en hockeysport gaan de ontwikkelingen
in kunstgras snel. Kunstgras wordt overwegend toegepast bij voetbal, hockey, korfbal en tennis. Kunstgrasvelden hebben het hele jaar door een hogere bespelingsgraad en hogere bedrijfszekerheid bij ongunstige
weersomstandigheden. Bij hockey en korfbal hebben
ook sport- en spelinhoudelijke ontwikkelingen op het
gebied van afmetingen, spelregels, techniek, snelheid,
enz. invloed op de aanleg van kunstgras velden.

Een optimale dienstverlening aan onze klanten,
doelgroepen en sporters staat hoog in het vaandel;
•	Sportbeoefening blijft leidend bij het gebruik, bij het
(her)inrichten van sportparken en bij de nieuw- of
verbouw van sportaccommodaties;
•	We richten ons op breedtesportaccommodaties en
hebben niet de ambitie en middelen om topsportaccommodaties te bouwen en/of te exploiteren.
Diverse grote Noord-Hollandse gemeenten bieden
hier op reisafstand prima faciliteiten voor;
•	We spelen in op de ruimtebehoefte van meerdere
verenigingen en vakinhoudelijke inzichten van het
bewegingsonderwijs. We vinden het niet wenselijk
om te investeren in monofunctionele binnensportaccommodaties;
•	We leggen verbanden met andere beleidsterreinen
zoals zorg, welzijn en onderwijs en we spelen in op
ontwikkelingen als de brede schoolgedachte,
buitenschoolse (sport)opvang, (sport)gezondheid,
individueel welzijn en buurtsport. Sportparken
worden afhankelijk van de ligging, behoefte en de
vraag multifunctioneel;
•	We maken onze sportaccommodaties duurzamer en
het liefst klimaatneutraal om de negatieve effecten
voor het milieu zoveel mogelijk te beperken;
•	We passen ‘sportinclusief denken’ toe bij gebieds- en
wijkontwikkeling, herstructurering, bestemmingsplannen en de realisatie van multifunctionele voorzieningen.

Bij de aanleg en instandhouding van voetbalvelden
kiezen wij op dit moment voor natuurgras. We zien
de laatste jaren steeds meer positieve eigenschappen
van natuurgrasvelden. Juist in deze tijd worden die
eigenschappen meer gewaardeerd en prominenter op
de agenda gezet. Zie bijvoorbeeld het klimaatakkoord,
de energiewetgeving, duurzaamheids- en milieubeleid,
gezondheidsbeleid en technologische ontwikkelingen.
Alleen als er sprake is van ruimtegebrek of verplaatsing in combinatie met een noodzakelijk hogere
bespelingscapaciteit op de langere termijn, overwegen
we de aanleg van een kunstgrasveld. We kijken eerst
naar andere oplossingen zoals herindeling of verdeling van velden en sportparken (ook sportparkgrens
overschrijdend). En naar de betaalbaarheid voor en de
vitaliteit van de verenigingen. Voor ons is een toereikende financiële dekking van de kosten van aanleg plus
meerjarige eigenaars- en onderhoudskosten (TCO)
een randvoorwaarde.
Kort samengevat zijn de voordelen van natuurgras
op kunstgras:
•	Klimaatadaptatie: vasthouden van regenwater,
tegengaan van hitte-eiland effect en vastleggen
van CO2
• Versterkt de biodiversiteit: variatie e.d.
•	Duurzaamheid en milieu: bodemkwaliteit
(zinkuitloging, e.d.), materiaalgebruik en cradle to
cradle (het hergebruiken van grondstoffen zonder
hun waarde te verliezen)
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Landelijk vindt er onderzoek en een discussie plaats
over de veiligheid van rubberen instrooikorrels. Wij
hebben geen velden in eigen beheer waarop rubberen
instrooikorrels liggen en gaan dit materiaal ook de komende jaren niet gebruiken.

2.4 Exploitatie, beheer en onderhoud

De exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties is een kernactiviteit van de afdeling Sportzaken.
De werkzaamheden en activiteiten vinden voor het
grootste deel en veelal 14 uur per dag, 7 dagen in de
week en 52 weken per jaar plaats. De afdeling opereert als een sportbedrijf. Naast de exploitatie houdt
Sportzaken zich bezig met de ontwikkeling, advisering
en uitvoering van het sportbeleid in brede zin. Op het
gebied van sportaccommodatiebeleid is de afdeling
vanaf het eerste moment betrokken bij het initiëren en
de aanleg, (ver-)nieuwbouw van sportvoorzieningen
in Velsen. Daardoor ontstaat kennis, betrokkenheid en
‘eigenaarschap’ in de hele cyclus, van idee tot concept,
van plan tot uitvoering tot en met in het gebruik geven,
beheer en onderhoud.
Beheer en onderhoud

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch
(‘Eigenaarsonderhoud’) uitgevoerd via een MjOP door
de afdeling Vastgoed. Uitzondering is het zwembad.
Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart
beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van
de apparatuur zoals regeltechniek, waterbehandeling,
luchtbehandeling, is het planmatig onderhoud geïntegreerd in het dagelijkse beheer door het zwembad zelf.
Naast de meer technische beheerplannen is er een
MjOP voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris,
elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren,
schoonmaakapparatuur, het complete onderhoud van
de sportparken, enz. Dit zogenoemde ‘gebruikersonderhoud’ wordt uitgevoerd door de gemeente.
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Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente. Specialistische werkzaamheden, het jaarlijkse
zomer/seizoen onderhoud en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden uitbesteed.
Voor de buitensportverenigingen geldt een pakket
van zelfwerkzaamheid. De (vaste) gebruiker van de
sportterreinen dient de volgende werkzaamheden uit
te voeren:
•	uitzetten van de speelvelden voor de aanvang van
het seizoen;
•	belijnen van de speelvelden voor de aanvang van en
tijdens het seizoen;
•	verwijderen en herplaatsen van doelen aan het einde
respectievelijk het begin van het seizoen;
•	onderhoud en vervangen van doelen, doelnetten,
hoekvlaggen, sportmateriaal, dug-outs, lichtinstallaties, tribunes evenals door de gebruiker aangebrachte voorzieningen;
•	maaien van plekken op en rond de velden die
onbereikbaar zijn voor de maaimachines, het verwijderen van papier en ander afval en het herstel
van bespelingschade aan de velden uiterlijk de dag
na gespeelde wedstrijden en trainingen;
•	(indien van toepassing) aanslepen van de half
verharde gedeelten van de speelvelden;

•	het totale onderhoud en beheer van de in gebruik
gegeven kleedgelegenheden en kantines.
•	m.b.t. kunstgrasvelden: bovenstaande werkzaamheden voor zover van toepassing.
•	bij A-contract kunstgras geldt dat verenigingen tevens de reguliere dagelijkse onderhoudswerkzaamheden (borstelen, vegen e.d. van de kunstgrasmat)
uitvoeren.
Bron: Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik
geven van de gemeentelijke sportterreinen 2017-2018

Financiële kengetallen uit begroting
sportaccommodaties 2017
Onderhoud (excl. afd. vastgoed)

998.500

Energie en water

452.000

Leveringen

346.000

Schoonmaak en legionellabeheer
Personeel

188.000
2.007.000

Kapitaallasten

1.457.500

Inkomsten (huren en div.)

1.848.000

BTW belaste exploitatie

Het fiscaal sportbesluit en daarmee de btw-belaste
exploitatie komt per 1 januari 2019 te vervallen. De
sportaccommodaties worden vrijgesteld van btw en
de Nederlandse wetgeving wordt in lijn gebracht met
de Europese btw-richtlijnen. Dit pakt vanwege het
verlies van aftrek van voorbelasting (op investeringen,
inkoop, onderhoud, e.d.) nadelig uit voor sportstichtingen/ verenigingen en voor ons als gemeente. Het Rijk
heeft aangegeven dat het nadeel gecompenseerd gaat
worden. Voor bestaande situaties komt een overgangsregeling. Hoe die er precies uit komt te zien is nog
onbekend. Dat geldt ook voor de compensatie voor gemeenten, die vermoedelijk via een specifieke uitkering
in het gemeentefonds wordt geregeld. Wij volgen deze
wijziging op de voet, temeer omdat onze begroting en
financiële administratie hierop zal moeten worden
aangepast.
Wetgeving

Bij de aanleg, bouw, exploitatie en beheer van de sportaccommodaties hebben we te maken met een heel
scala aan wet- en regelgeving en normeringen (zie
Bronnen, pag. 23).
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Duurzaamheid en
sport in transitie
3.1 Een klimaatneutrale toekomst

Nederland wil toe naar een klimaat neutrale toekomst.
In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam, CO2 vrij zijn. In het afgesloten Nationaal Energieakkoord in 2013 zijn verschillende tussendoelen
voor energiebesparing en verduurzaming geformuleerd. De route naar 2050 wordt naar verwachting
vastgelegd in een klimaatwet.
Op dit moment wordt 34% van de CO2 (koolstofdioxide) uitstoot veroorzaakt door de gebouwde omgeving.
Sportaccommodaties dragen daar aan bij. Een ruwe
schatting geeft aan dat de circa 12.000 sportaccommodaties in Nederland jaarlijks 200 miljoen kubieke
meter gas en 1 miljard kilowattuur elektriciteit verbruiken. Een enorme hoeveelheid energie. Werken
aan duurzaamheid is meer dan ander energiegebruik.
Het vergt maatschappelijke transities met een systeemverandering op meerdere beleidsterreinen. Zoals
op het gebied van gezondheid, zorg, voedsel, de bouw
en aanleg, de circulaire economie en de mobiliteit
(stil en schoon). Al deze facetten zijn ook verbonden
met de sport.
Een gezonde gemeente is een groene gemeente. Eén
die verleidt tot sporten, bewegen, ontmoeten en recreëren. We willen dan ook initiatieven nemen op dat
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gebied. Hiervoor geldt de Visie op Velsen en de Strategische Agenda als uitgangspunt. De Nederlandse
gemeenten hebben afgesproken dat de CO2 uitstoot
van het maatschappelijk vastgoed 95% lager is in 2050.
Onze sportaccommodaties hebben een groot aandeel
in het totale maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Ze kunnen door verduurzaming een aanzienlijke
bijdrage leveren aan het realiseren van onze klimaaten energieopgaven.

3.2 Verduurzamen gemeentelijke
sportaccommodaties

We willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en gaan voor een schone lucht en voor lagere
energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen,
sporthallen en zwembad binnen tien jaar energieneutraal zijn en op langere termijn door middel van
CO2-reductie en compensatie klimaatneutraal. We
sluiten hierbij tevens aan op de richtlijnen van de
nieuwe Omgevingswet. Deze wet geeft aan dat we een
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden. Het
maatschappelijk vastgoed wordt van verduurzaming
kwalitatief beter, is op termijn goedkoper en heeft
een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente.
Daartoe is draagvlak, samenwerking, mandaat en
eigenaarschap nodig.
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Een gezonde gemeente is een groene gemeente.
Eén die verleidt tot sporten, bewegen, ontmoeten
en recreëren.

Duurzaam bemesten

Sinds een aantal jaar passen we alternatieve meststoffen toe, steenmeel. Dit natuurlijke (rest)product bevat
veel voedingsstoffen die het bodemleven verbeteren.
Het draagt bij aan een hogere kwaliteit van de sportvelden en verlaging van het gebruik van overige meststoffen. We zetten deze vorm van bemesting voort op alle
sportvelden de komende jaren.
Donkertebeleid

We zijn tevens bezig met het opstellen van Donkertebeleid. Hiermee geven we uitvoering aan een ambitie
van het Landschapsbeleidsplan uit 2010. Bij het opstellen van het donkertebeleid worden belangen integraal afgewogen. Dit heeft ook betrekking op verlichting bij sportaccommodaties en andere recreatieve
locaties. De bestaande, legale gebruiksfuncties in het
onderzoeksgebied dienen voortgezet te worden. Het
is uiteraard niet de bedoeling om ontwikkelingen en
gebruiksfuncties onmogelijk te maken.

3.3 Energiebesparende maatregelen
zwembad

Het is niet vreemd dat zwembaden grootverbruikers
zijn van energie en daarnaast milieubelastend. Het
gaat om voorzieningen met relatief veel oppervlakte,
inhoud (m3), veel water, hoge temperaturen (water
en lucht), desinfectie maatregelen en hoge bezoekersaantallen met eisen aan comfort, strenge eisen voor
veiligheid en wetgeving.
Zwembad De Heerenduinen trekt jaarlijks meer dan
250.000 bezoekers. Bij de nieuwbouw van 2002 tot 2003
is het zwembad voorzien van diverse energiebesparende
elementen. Deze zijn destijds opgenomen in het
ontwerp, de materialisatie, isolatie en geavanceerde
technische installaties. De afgelopen jaren zijn er tussentijdse investeringen gedaan voor energieverlaging.
Anno 2017 zijn er meer mogelijkheden tot energiebesparing. De technologische ontwikkelingen gaan
razend snel. Een zwembad kan zelfs energieneutraal
worden. We hebben in zwembad de Heerenduinen
permanent aandacht voor technische innovatie,
monitoring, automatisering, onderhoud en vervanging
met als doel vergroening en verbeteren van de energieprestaties.
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We doen dat in de eerste plaats met de Erkende Maatregellijsten Energiebesparing voor de sector Sport &
recreatie (Activiteitenbesluit Milieubeheer, juli 2016).
Deze maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar
zijn wettelijk verplicht. Begin 2018 wordt een nieuwe
energiescan uitgevoerd, waarna gerichte maatregelen
genomen kunnen worden.
We willen de bezoekers ook bewuster maken van het
hoge energie- en waterverbruik. Door middel van
positieve gedragsbevordering, bijvoorbeeld: als elke
bezoeker 1 minuut korter doucht, kan daar in ons
zwembad circa 1.000.000 liter (verwarmd) water mee
bespaard worden. Onze ambitie is dat ons zwembad in
2025 energieneutraal is.

De staat van sport
in Velsen

3.4 Overzicht acties duurzaamheid

Wij zijn voornemens op verschillende manieren onze
opgaven voor verduurzaming aan te pakken. Een greep
uit de acties:
• het initiatief nemen en voorbeeld geven;
•	zichtbaarheid: communiceren van resultaten en
leereffecten;
•	portfoliomanagement voor sportvastgoed toepassen:
behouden, clusteren, afstoten;
• inkoop en aanbesteding alleen nog maar duurzaam;
•	denken en handelen in termen van de totale exploitatieperiode (TCO), niet in initiële investeringen
•	verduurzaming standaard opnemen in onderhoudscycli, MjOP’s;
•	inzet, verbeteren van de energie monitoring in de
sportaccommodaties;
•	aanvullend financiële dekking onderzoeken:
subsidies, fondsen (o.a . EDS, ISDE, SDE+ en
stichting waarborgfonds); revolverende fondsen
creëren (voorbeeld Nijmegen);
•	kiezen voor natuurgras, bij vervanging en aanleg
sportvelden;
•	adviseren en ondersteunen sportverenigingen
over energiebesparing en overige duurzaamheid
(roken, gezonde voeding, afvalbeheersing,
mobiliteit, e.d.)
•	opleiden en veranderen basisattitude van medewerkers in het kader van duurzaamheid; eigenaarschap
stimuleren, aanwijzen ‘trekker duurzaamheid’;
•	project ‘Deltaplan duurzaamheid’ bij de afdeling
Sportzaken.

4.1 Algemeen

De gemeente Velsen kent acht gemeentelijke sportparken met 35 velden. Hiervan zijn drie kunstgras
voetbalvelden, drie kunstgras hockeyvelden en één
kunstgras korfbalveld. Er zijn drie sporthallen en een
zwembad. Dit zijn de sporthallen Het Polderhuis,
sporthal IJmuiden-Oost en sporthal Zeewijk. Zwembad De Heerenduinen heeft een regionale functie en
staat in IJmuiden.
Daarnaast beschikt de gemeente over elf gymzalen,
drie verenigingsgebouwen, een atletiekbaan en een
Cruyff Court. Van de vijf tennisparken (42 banen)
wordt park Velserbeek (2 banen) als enige geheel gemeentelijk beheerd.
Naast onze sportaccommodaties zijn er ook commerciële sportfaciliteiten zoals Snowplanet en Basic Fit
waar veel bezoekers op af komen. Omdat deze accommodaties geen eigendom zijn van de gemeente laten we
die buiten beschouwing.
De inwoners van de gemeente Velsen zijn over het algemeen tevreden over de gemeentelijke sportaccommodaties. De sporters waarderen het totale sportaanbod in de gemeente met een 7,4. De sporthallen scoren
met een 7,1 gemiddeld iets lager dan de overige voorzieningen, maar nog steeds een ruime voldoende. Het
zwembad haalt een 7,3.
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4.2 Participatietraject

Wij vinden participatie van de gebruikers van onze
sportaccommodaties zoals sportverenigingen en
onderwijspartners belangrijk. De input voor deze
agenda is op twee manieren verzameld:
•	We hebben het afgelopen jaar vele sportverenigingen en andere gebruikers één op één gesproken.
Van hun inbreng is een overzicht gemaakt.
•	We hebben op 3 juli 2017 een participatieavond
georganiseerd. De avond was ingedeeld in drie
categorieën. Binnen/zwemsport, buitensport en
sporten in de openbare ruimte. Ongeveer 90 deelnemers hebben hun input meegegeven.

4.3 Binnensport & zwemsport:
goed op peil

Onze binnensportaccommodaties zijn goed op peil.
We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het
vervangen van gymzalen zoals de Wijckeroogzaal in
Velsen-Noord en de Waterloozaal in Driehuis. In 2015
is de nieuwe sporthal Zeewijk in gebruik genomen en
in zwembad De Heerenduinen zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd voor een betere dienstverlening en
faciliteiten aan bezoekers. Daarnaast zijn sporthal
IJmuiden-Oost en het Polderhuis opgeknapt met een
vernieuwd entree, gangen, kleedruimtes, sanitair en
sporthoreca.
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‘Wij willen de sportparken voor sportverenigingen
en wijkbewoners aantrekkelijker maken.’

Sportpark De Elta

Op sportpark De Elta ervaart omnisportvereniging
Terrasvogels (voetbal, honkbal en softbal) verschillende knelpunten. Dit heeft betrekking op de veldcapaciteit, de clubaccommodaties en de inrichting van het
park. Het bestuur van de vereniging voorziet parkeerproblemen voor zowel de huidige flatbewoners als de
nieuwe bewoners op de bouwlocatie Handgraaf.
De gemeenteraad heeft in 2017 motie 20 over De Elta
aangenomen met als doel de voetbalvelden het hele
seizoen goed bespeelbaar te houden. We hebben vervolgens extra maatregelen genomen om dit te bewerkstelligen.

De meeste binnensportverenigingen hebben geen
eigen verenigingsgebouw c.q. kantine. Mede daardoor
hebben zij minder inkomsten. Zij proberen deze aan te
vullen met sponsorgelden, subsidies, fondsenwerving
en andere acties als ‘brede/open sportvereniging’. In
de gemeentelijke sporthallen en het zwembad kunnen
verenigingen 50% van de opbrengst van aangeleverde
adverteerders op reclamedoeken inverdienen.
Sporthal Het Polderhuis

In sporthal Het Polderhuis is de bezetting van de drie
squashbanen en de hobbyruimten onvoldoende. We laten een onderzoek uitvoeren naar een andere bestemming van deze ruimten. Omdat trampolinevereniging
TVIJ te kennen heeft gegeven een hogere en grotere
accommodatie te willen, wordt deze optie op haalbaarheid onderzocht. Naast de ruimtelijke en technische
aspecten, is een businessplan met financieel solide
onderbouwing van de club noodzakelijk. Dit is een
voorwaarde omdat we geen monofunctionele- en topsportaccommodaties faciliteren.
Zwembad

De zwemverenigingen willen voor hun activiteiten
meer zwemwater op bepaalde tijdstippen in ons zwembad. Dit is niet mogelijk binnen de huidige programmering en conflicterend met andere activiteiten en doelgroepen. Eerder onderzoek heeft in 2007 uitgewezen
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dat de exploitatie van een extra 25-meter bassin of
het overkappen van het buitenbad niet haalbaar is.
In overleg met waterpolovereniging VZV worden
enkele faciliteiten uitgebreid, zoals extra polodoelen
met bevestigingen om waterpolo over de breedte van
het bad mogelijk te maken. Ook wordt aanvullende
zonwering aangebracht ter voorkoming van ongewenste schitteringen in het water.

4.4	Buitensport:
meerdere investeringen nodig

Enkele buitensportverenigingen signaleren knelpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van de slechte onderhoudskundige staat van hun clubgebouwen. De verenigingen zijn hier, conform ons beleid en vastgelegd in
de Algemene voorwaarden, zelf verantwoordelijk voor.
We denken mee met de verenigingen en kunnen hen
adviseren over de financiële aspecten en het waarborgfonds voor de sport (SWS). We staan voor een aantal
verenigingen garant voor een lening via dit fonds. Een
voorwaarde is wel dat de club een solide financieel en
toekomstgericht beleidsplan heeft. In 2016 hebben
wij door het Mulier Instituut een verenigingsmonitor
laten uitvoeren naar de organisatie- en maatschappelijke kracht van alle sportverenigingen. Hieruit blijkt
dat een aantal verenigingen matig scoren op zowel
organisatie als maatschappelijke kracht.

De veldcapaciteit is met twee voetbalvelden krap.
De vereniging wil niet persé een kunstgrasveld, maar
wel meer capaciteit, wellicht in de vorm van een extra
natuurgras voetbalveld. Tegelijkertijd is er op het
honkbalveld (grote afmetingen), met de zeer kleine
honkbalafdeling, sprake van een aanzienlijke overcapaciteit. Daarnaast zijn de huidige twee clubaccommodaties aan vervanging of renovatie toe. Terrasvogels
denkt aan één nieuw clubgebouw en ziet graag een uitbreiding van functies op het park. De vereniging is zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud c.q. vervanging
van het clubgebouw. We hebben het initiatief genomen
en zijn in gesprek om samen met de club een totaalplan
voor revitalisatie van het sportpark op te stellen.
Zie hoofdstuk vijf.

woordelijk zijn voor hun clubaccommodatie. Wij willen
voor de parken Schoonenberg/Waterloo, samen met de
betrokkenen, een totaalplan opstellen. In hoofdstuk vijf
paragraaf 5.2 geven we aan hoe we dit willen doen.
Sportpark Zeewijk

Dit sportpark wordt momenteel alleen bespeeld door
de voetbalverenigingen Stormvogels en SVIJ. De ruimte direct naast sporthal Zeewijk en het sportpark biedt
ruimte voor een extra sportvereniging en aanvullende
sportvoorzieningen. Er is bijvoorbeeld plek voor korfbalvereniging DKV.
We willen het park voor de sportverenigingen en de
wijkbewoners aantrekkelijker maken. Tijdens het
participatietraject is het idee voor een multifunctioneel
beachcourt (zandveld) naast de sporthal ingebracht.
Dit kan een grote aanwinst zijn voor de verenigingen in
de sporthal en die van het sportpark. Op een court zijn
meerdere strandsporten mogelijk zoals beachvolley
en beachsoccer. Hiermee ontstaat er een verbinding
tussen de binnen- en buitensport. Een enorm pluspunt
is de aanwezigheid van drie scholen in de directe omgeving. Het onderwijs kan hierdoor zowel de sporthal
als het sportpark beter benutten. Het park wordt dan
(deels) openbaar toegankelijk.

Sportpark Schoonenberg en Waterloo

Voor de sportparken Schoonenberg en Waterloo zien we
zowel een maatschappelijke als een ruimtelijk-fysieke
opgave. Ruimtelijk bieden de twee parken kansen voor
herinrichting. Voetbalvereniging IJmuiden is over een
langere periode qua ledenaantal gegroeid. De veldcapaciteit voor wedstrijden en trainingen staat hierdoor onder druk. VV IJmuiden is een zaterdagclub. Op zondag
worden de velden niet benut. De hockeyvereniging wil
graag een water-kunstgrasveld om concurrerend te
blijven met de hockeyverenigingen in de regio.
Verder is het kunstgras van het korfbalveld binnen een
paar jaar aan vervanging toe. De korfbalvereniging DKV
overweegt een verhuizing naar sportpark Zeewijk in
IJmuiden. Daarnaast zijn enkele clubaccommodaties
verouderd. Hierbij geldt dat de verenigingen zelf verant-
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Sportparken worden afhankelijk van de ligging,
behoefte en de vraag multifunctioneel

Sportpark Groeneveen

De gebruikers van sportpark Groeneveen (Soli, VZOS,
LTC Groeneveen en AV Suomi) hebben in de zomer
van 2017 een brief aan de gemeente geschreven. In de
brief noemen de clubs een aantal knelpunten. Deze
gaan over de openbare verlichting, bewegwijzering,
groenvoorziening en het onderhoud/afwatering van de
parkeerplaatsen en de weg. We hebben voor hen al gedeeltelijk maatregelen getroffen.
Sportpark Driehuis

Op dit sportpark speelt alleen voetbalvereniging RKVV
Velsen. De vereniging ervaart knelpunten met parkeerfaciliteiten en hun kleedaccommodatie. Daarnaast
groeit het aantal leden als gevolg van de populariteit
van het vrouwenvoetbal. De vereniging heeft als wens
om hun clubaccommodatie aan te pakken. Zij willen
in de toekomst een multifunctionele en duurzame accommodatie bieden die ook een sociale functie heeft
voor de wijk. De naastgelegen school maakt veel gebruik van het park.
Sportpark Rooswijk

Van 2012 tot 2013 heeft sportpark Rooswijk een grote
metamorfose ondergaan. Het park is geheel gerenoveerd
en openbaar toegankelijk gemaakt. Hiermee is één van
de doelstellingen uit de vorige nota sportaccommoda-

ties uitgevoerd. Het toevoegen van aanvullende sportieve elementen op het sportpark is een optie.
In Velsen-Noord heeft fietscrossclub FCC Wijkeroog
in samenwerking met diverse partijen (o.a. Tata Steel,
Schipholfonds en Gemeente Velsen) vele werkzaamheden aan de crossbaan uitgevoerd. De club heeft in 2017
een nieuwe en hogere startheuvel in gebruik genomen.
Hierdoor voldoet de baan aan de nieuwste eisen en regels van de UCI en mogen er (landelijke) wedstrijden
worden verreden.
Sportpark De Hofgeest

Op sportpark de Hofgeest zijn drie sportverenigingen
actief: tennisvereniging LTC Hofgeest, voetbalvereniging V.S.V. en rugbyvereniging The Smugglers. Het
terrein van V.S.V. is eigen grond. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van
de velden. Het rugbyveld heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor Velserbroek en is een openbaar
terrein. Naast rugby vinden er sport- en spelactiviteiten plaats van inwoners, basisscholen en de buitenschoolse opvang.
Tennisparken

De tennissport loopt de laatste tien jaar terug. Het
aantal leden van de tennisverenigingen in Velsen is
aanzienlijk gedaald maar lijkt zich gelukkig te stabiliseren. Meerdere verenigingen zijn actief bezig om hun
vereniging toekomstbestendig te maken. LTC Hofgeest
heeft bijvoorbeeld zelf geïnvesteerd in all-weather banen die het hele jaar bespeeld kunnen worden. We zijn
met LTC Groeneveen in gesprek over de vernieuwing
van banen.
Daarnaast is de nieuwe tennisvorm padel in opkomst.
Padel is een racketsport met kenmerken van squash en
tennis. In onze gemeente zijn LTC De Heerenduinen
en LTC Groeneveen geïnteresseerd in het vervangen
van enkele tennisbanen voor padelbanen. Wij vinden
padel een mooie aanwinst voor de sport, maar de vereniging dient het amoveren van de banen en het park
zelf te bekostigen. Bij de contractverlening over de
huurovereenkomst met tennisverenigingen hanteren
we een eenduidig beleid.
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Verhuizing roeivereniging De Stern

Als gevolg van de aanleg van de grote zeesluis in
IJmuiden dient roeivereniging De Stern te verhuizen naar een andere locatie. Rijkswaterstaat begeleidt
en bekostigt de verhuizing van Sluiseiland naar een
nieuw onderkomen op de plek waar zijkanaal B en C
samenkomen.

4.5 Sport in de openbare ruimte:
steeds belangrijker

De openbare ruimte wordt steeds belangrijker voor
onze inwoners om te bewegen. Dit blijkt ook uit cijfers.
In de flitspeiling in het kader van beste sportidee voor
de wijk heeft bureau HowAboutYou aan onze inwoners
gevraagd of zij meer behoefte hebben aan buiten sporten. Hieruit blijkt dat 36% van Velsenaren deze behoefte heeft. De flitspeiling heeft verder laten zien dat
veel inwoners ideeën hebben voor een beweegvriendelijke omgeving (peiling via Facebook oktober 2017).

sporten. Duursporten worden vooral in de openbare
ruimte gedaan. Uit de cijfers komt tevens naar voren
dat de vraag naar gemeentelijke sportaccommodaties
afneemt vanwege de verminderde populariteit aan
zaalsporten en zwemmen. We willen om die redenen
de omgeving beweegvriendelijker maken.
We houden bij deze ambitie rekening met de ruimtelijke inpasbaarheid van eventuele voorzieningen in de
omgeving en eventuele gevolgen voor het gebruik en
de gebruiksintensiteit. Op de openbare ruimte liggen
vanuit verschillende aspecten grote claims op de invulling ervan, denk bijvoorbeeld aan natuurbeleving of
klimaatadaptatie. Het beweegvriendelijker maken van
de openbare ruimte is daarmee ook een ontwerpopgave. In paragraaf 5.3 geven we aan hoe we dat willen
bereiken.

Uit de factsheet Ontwikkeling sportdeelname sporttakken 2017 nr. 14 van het Mulier Instituut blijkt
verder dat duurporten zoals hardlopen, skeeleren en
fietsen steeds populairder worden. Inmiddels beoefent
20% van de bevolking wekelijks één of meer van deze
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in 2018 een energieprestatie contract aangaan met de
firma die het beheer en onderhoud van de zwembadtechnische installaties uitvoert. De essentie van deze
overeenkomst is een besparingsgarantie, waarbij onze
partner investeert in alle elementen die te maken hebben met de energiehuishouding. De verlaging van de
energielasten dient de investeringen te dekken. Het
project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit
de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de
looptijd van het contract. Geschatte kosten: P.M. (afhankelijk van onderzoek, maatregelen/investeringen
en prestatiecontract).

5

Opgave 5 | Deltaplan duurzaamheid bij Sportzaken

Opgaven
Velsen investeert in sport. Omdat we zien dat onze
inwoners plezier beleven aan sport en bewegen.
Daarnaast draagt voldoende bewegen van mensen
bij aan een gezonde en vitale samenleving. We willen
dan ook sport de ruimte geven met een nieuwe
kwaliteitsimpuls aan onze sportaccommodaties.
Hieronder geven we de investeringen voor de
komende vijf jaar aan. Voor enkele opgaven is in
de begroting al geld gereserveerd.

5.1 Binnensport & Zwemsport
Opgave 1 | Vervangende nieuwbouw Dolfijn gymzaal

Vanwege ouderdom (1970) vervangen we de Dolfijn
gymzaal. Het herbouwen van een nieuwe gymzaal is
noodzakelijk, omdat het Tender College daar onder
andere veel bewegingsonderwijs geeft. Naar verwachting wordt de gymzaal, als onderdeel van het herinrichtingsplan van sportpark Zeewijk, aan de sporthal gebouwd. De nieuwe zaal moet voldoen aan de eisen van
NOC-NSF en onderwijs, wordt groter en bij voorkeur
hoger dan gebruikelijk. Om de multifunctionaliteit te
vergroten is ook een klimmuur gewenst. De zaal wordt
energieneutraal in gebruik (nul-op de meter-zaal) en is
in 2019 gereed. De Kruisbergzaal kan worden gesloopt.
De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.
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Projectmatige aanpak, aanstellen (extern) projectleider die ‘trekker’’ is en voor de afstemming van alle afzonderlijke projecten en activiteiten op het gebied van
duurzaamheid van onze sportaccommodaties zorgt.
Evenals voor borging in de organisatie. Geschatte kosten: € 40.000 (incidenteel).

5.2 Buitensport

Opgave 2 | Vervangende nieuwbouw Kennemer
gymzaal

Vanwege ouderdom wordt de Kennemer gymzaal
(1964) vervangen. De nieuwe zaal moet voldoen aan
de eisen van NOC-NSF, het onderwijs en wordt groter.
De zaal wordt energieneutraal in gebruik (nul-op de
meter-zaal) en is in 2020-2021 gereed. De financiële
dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.
Opgave 3 | Onderzoek naar multifunctioneler
gebruik sporthal Het Polderhuis

In sporthal Het Polderhuis is de bezetting van de drie
squashbanen en hobbyruimten onvoldoende. We laten
een onderzoek uitvoeren naar een andere bestemming
van deze ruimten. Geschatte kosten onderzoek:
€ 5.000. De financiële dekking komt uit het budget voor
verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
Opgave 4 | Verduurzamen zwembad
De Heerenduinen

Begin 2018 laten we een nieuwe Energiescan uitvoeren. Op basis daarvan gaan we de maatregelen uit de
Erkende Maatregellijsten (zie Wet milieubeheer,
Activiteitenregeling, Staatscourant juli 2016) toepassen. De hiermee gepaarde investeringen verwerken
we in het MjOP van het zwembad. Ook willen we een
zogenaamd energie managementsysteem invoeren en

We willen in navolging van sportpark Rooswijk ook
de sportparken Schoonenberg/Waterloo en Zeewijk
beter openbaar toegankelijker maken. We willen dat
deze sportparken meerdere functies gaan bieden waar
inwoners in de toekomst van 8.00 tot 23.00 uur terecht
kunnen voor sport- en beweegactiviteiten. Hiermee
worden de buitensportaccommodaties aantrekkelijker.
We streven naar uitnodigende sportparken die mede
fungeren als ontmoetingsplek voor de wijk.
Opgave 6 | Herinrichtingsplan sportpark Zeewijk

Sportpark Zeewijk biedt enorme kansen voor een
opwaardering. In 2018 stellen we een plan op om de
binnen- en buitensportruimte beter met elkaar te verbinden. Om het sportpark beter openbaar toegankelijk
te maken en toekomstbestendiger worden een paar
sportvoorzieningen aan het park toegevoegd.
We streven tevens naar een efficiënter gebruik van het
sportpark door betere samenwerking of verdergaande
stappen.
Het is de bedoeling dat het plangebied aantrekkelijker wordt: sport en onderwijs komen hier samen en
versterken elkaar. Daarnaast kan het sportpark een
ontmoetingsplek worden voor inwoners van de wijk.
Er komt een nieuwe gymzaal (zie opgave 1), zijn er
plannen voor twee korfbalvelden en een multifunctioneel beach court (zandveld). Het inrichtingsplan voor
de sport maakt onderdeel uit van een groter herinrichtingsplan. De financiële dekking excl. kosten nieuwbouw gymzaal wordt gevonden door een onttrekking
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uit de reserve Visie op Velsen. Bij de Perspectiefnota
2017 is uit deze reserve 1,3 miljoen geoormerkt voor
een impuls voor de buitensport.
Opgave 7 | Totaalplan sportpark Schoonenberg
en Waterloo

Ruimtelijk-fysiek en sociaal maatschappelijk liggen
er op de twee sportparken een opgave om het gebied
aan te pakken. We gaan een totaalplan maken om het
sportpark toekomstbestendiger en multifunctioneel te
maken. We streven naar een samenwerkingsverband
tussen de twee voetbalverenigingen en een verplaatsing van de korfbalvereniging naar sportpark Zeewijk.
Omdat v.v. IJmuiden op zondag geen gebruik maakt
van de velden is een verplaatsing van v.v. Waterloo een
reële optie. De sportvoorziening van hockeyvereniging
Strawberries blijft ongewijzigd.
Vanwege de benodigde bespelingscapaciteit kan de
aanleg van een kunstgras voetbalveld nodig zijn.
Andere uitgangspunten voor het totaalplan op het
park zijn:
•	een verbeterde entreevoorziening naar en op het
park (groen, parkeren);
•	het bouwrijp maken van de grond (voor de aanleg
van nieuw verenigingsgebouw met extra en gescheiden kleedruimtes). De twee verenigingen zijn zelf
verantwoordelijk voor het clubgebouw. Vanwege de
gewenste verplaatsing bekijken we hoe we kunnen
bijdragen aan een adequate uitvoering;
•	de aanleg van aanpalende voorzieningen
(verlichting, hekwerken, bestrating);
•	de aanleg van een groot sporttoestel (om het buitensporten op het park te stimuleren).
De financiële dekking wordt gevonden door een onttrekking uit de reserve Visie op Velsen. Bij de perspectiefnota 2017 is uit deze reserve 1,3 miljoen geoormerkt voor een impuls voor de buitensport.
Opgave 8 | Onderzoek revitalisatie sportpark
De Elta

Vanwege de ervaren knelpunten op sportpark De Elta
is een totaalplan gewenst. De gemeente gaat in samenwerking met omnisportvereniging Terrasvogels een
onderzoek uitvoeren naar de gewenste veldcapaciteit van de voetbaltak, de herinrichting van het park
en de benodigde parkeerplaatsen naast het sportpark.
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan willen we vervolgstappen nemen. De geschatte kosten ad € 12.500
worden gedekt uit het onderhoudsbudget. Voor het
vervolgtraject van het sportpark is nog geen budget
gereserveerd.
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Opgave 9 | Duurzame vervanging hekwerken
sportparken

We willen de gaashekwerken vervangen door groene
open en duurzame hekwerken. Waar mogelijk vervangen we hoge door lage hekwerken. De groene open hekwerken zijn vandalismebestendiger en passen beter
in de groene omgeving van de sportparken. Het is de
bedoeling om dit gefaseerd uit te voeren.
Opgave 10 | Onderzoek verduurzamen verlichting
buitensport accommodaties

We laten een inventarisatie en een onderzoek uitvoeren hoe we de verlichtingsinstallaties op alle gemeentelijke sportparken en tennisparken kunnen verduurzamen. Op basis van de uitkomsten stellen we vast
of de installatie veilig en conform de NEN-normen
functioneert en in hoeverre de lichtinstallatie geschikt
is voor ombouw naar LED. De geschatte kosten voor
het onderzoek zijn € 12.500. De dekking komt uit het
onderhoudsbudget.
Op basis van de onderzoekgegevens willen we de huidige conventionele armaturen op alle gemeentelijke
sportparken en tennisparken gefaseerd vervangen
door LED armaturen. De geschatte kosten zijn:
€ 650.000. We zoeken de benodigde financiële dekking via de Perspectiefnota, de Strategische Agenda
via thema ‘Velsen benut kansen voor en met klimaat’
en mogelijke fondsen. Vanwege de lagere energielasten
kan dit wellicht kostenneutraal worden uitgevoerd.

Opgave 11 | Rookvrije sportaccommodaties

Tijdens de raadsvergadering van 20 juli 2017 heeft de
gemeenteraad motie 29 ‘Rookverbod entree sporthal
en gemeentehuis’ aangenomen.
In de regionale nota gezondheidsbeleid staat dat we
het roken willen ontmoedigen. We vinden dat sport en
roken niet samengaan en voeren waar mogelijk het
initiatief van de Hartstichting e.a. uit om roken op
onze sportaccommodaties te ontmoedigen.

Financiële
paragraaf

5.3 Sport in de openbare ruimte

Binnen de gemeentegrenzen liggen het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen, en het recreatiegebied Spaarnwoude
waar grotere uitdagingen liggen als mountainbiken en
obstacle runs.
Vanwege de groei van individuele en anders georganiseerde sporters zoals free runners, hardlopers en bootcampers willen we het aantal sportvoorzieningen in de
openbare ruimte uitbreiden. Het burgerparticipatietraject voor het beste sportidee voor de wijk is hiervan
een voorbeeld. We doen dit zowel in de openbare ruimte
als op de gemeentelijke sportparken om het openbare
karakter van de buitensport te versterken.
Openbare sportvoorzieningen zijn interessant voor
commerciële sportaanbieders. Zij verzorgen een groot
deel van het totale sportaanbod in de openbare ruimte.
Voor sportverenigingen biedt het kansen om samenwerkingsverbanden met commerciële sportaanbieders
aan te gaan.
Opgave 12 | Verbinden sporten en bewegen met
de openbare ruimte

In 2018 voeren we het winnende sportidee van de
mobiele SportContrainer uit. We sluiten hiermee aan
bij de groeiende behoefte van onze inwoners naar
sportvoorzieningen in de openbare ruimte. De komende jaren streven we naar een nog sterkere verbinding
tussen de verschillende beleidsvelden om te komen
tot nieuwe impulsen voor een beweegvriendelijke
omgeving. De financiële dekking ad € 50.000 voor de
SportContrainer wordt gevonden in de exploitatie van
de afdeling Sportzaken.

Opgave

Onderwerp

6

Dekking

Uitvoering

Opgave 1
Vervangende nieuwbouw Dolfijn gymzaal
		

Masterplan Onderwijshuisvesting
2016 - 2022

2019

Opgave 2
Vervangende nieuwbouw Kennemer gymzaal
		

Masterplan Onderwijshuisvesting
2016 - 2022

2020 - 2021

Opgave 3

Onderzoek multifunctioneler gebruik
sporthal Het Polderhuis

PM

2018

Opgave 4

Verduurzamen zwembad De Heerenduinen

PM

2018 en verder

Opgave 5

Deltaplan duurzaamheid bij Sportzaken

PM

2019

Opgave 6
Herinrichtingsplan sportpark Zeewijk
		

Onttrekking uit reserve Visie op Velsen:
impuls voor de buitensport*

2018 - 2019

Opgave 7

Totaalplan sportpark
Schoonenberg & Waterloo

Onttrekking uit reserve Visie op Velsen:
impuls voor de buitensport*

2018 - 2019

Opgave 8

Onderzoek revitalisatie
sportpark De Elta

Onderhoudsbudget voor
sportaccommodaties

2018

Opgave 9

Duurzame vervanging hekwerken
sportparken

Meerjarig planmatig onderhoudsplan
2014 - 2023

2018 en verder

Opgave 10

Onderzoek verduurzamen verlichting
buitensport accommodaties

PM

2018 - 2022

Opgave 11

Rookvrije sportaccommodaties

Bestaande gemeentelijke inzet

2018 en 2019

Opgave 12

Verbinden sporten en bewegen met de
openbare ruimte

Exploitatiebudget voor sport

2018

*	Voor investeringen in het kader van de Strategische Agenda 2020 gelden voor projecten zoals de Impuls voor de buitensport een aantal spelregels.
Deze spelregels zijn onder elkaar gezet in de Perspectiefnota 2017 op bladzijde 5. Dit is een voorwaarde voor het uitwerken van opgave 6 en 7.
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Samenvatting

Bronnen
OVERZICHT

BEZETTINGSGRAAD*

gemeentelijke sportaccommodaties
Buitensport
8 sportparken
21 voetbal natuurgrasvelden
2 honkbal natuurgras / gravelvelden

Sporthallen

Gymzalen

Zwembad

2 softbal natuurgras / gravelvelden
1 rugby natuurgrasveld

WAARDERING*

3 kunstgras voetbalvelden
3 kunstgras hockeyvelden
(1 veld eigendom K.H.C. Strawberries)
1 kunstgras korfbalveld

• Animatiefilm over de sportmissie van Velsen,
youtu.be/D5zoNHS51wo

1 atletiekbaan
1 Cruyff Court
Sportaanbod

Sporthallen

Zwembad

1 natuurgras sportveld

•	Gemiddelde Milieubelasting Zwembaden en Klimaatneutraal
ondernemen, 2017 11 08 Milieubelasting zwembaden Stimular VSG.pdf

(naast Vellesan College)

MISSIE

sport
de ruimte
geven

• De sociaaleconomische waarde van sport en bewegen,
	www.ecorys.nl/news/eindelijk-meer-zicht-op-sociaaleconomische-waarde-sport-en-bewegen

5 tennisparken (42 banen)

1 asfalt handbalveld (Rooswijk)

sport
bereikbaar
houden

accommodaties
toekomstgericht
en duurzaam

4 petanquebanen

• Leefbaarheidsmonitor Velsen 2015, www.velsen.nl/sites/default/files/
leefbaarheidsmonitor_2015_-_onderzoeksrapportage.pdf

Binnensport

• Lokale energie etalage, 2017 11 08 Lokale Energie Etalage.pdf

3 sporthallen

• Overzicht sportaccommodaties\2017 01 13 Feiten en cijfers sportaccommodaties Velsen 2017.docx

3 squashbanen
10 gymzalen

• Perspectiefnota Velsen 2017,
www.velsen.nl/sites/default/files/perspectiefnota_2017.pdf

1 sportzaal
1 verenigingsgebouw (Spaarnberg)

OPGAVEN

1 trampolinehal (De Springplank)
1 springkuil (De Weid)

• Sportinclusief denken, De bewegende stad Amsterdam,
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/bewegende-stad

Zwemsport

• Sport Toekomstverkenning 2017 ‘Een sportiever Nederland’,
www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning

1 zwembad (De Heerenduinen)
Binnensport
Accommodaties
multifunctioneel

Buitensport
Ontmoetingsplek
voor de wijk

Openbare ruimte
Beweegvriendelijke
omgeving

AMBITIE DUURZAAMHEID

• Sporttarieven, www.sportloketvelsen.nl/sportaccommodaties-in-velsen

Kengetallen begroting
sportaccommodaties 2017

452.000

Leveringen

346.000

Personeel
Streven accommodaties 0-op-de-meter
in gebruik

998.500

Energie en water
Schoonmaak / legionellabeheer
Klimaatneutraal
op langere
termijn

• Staatscourant (5 juli 2016), Activiteitenregeling milieubeheer /
	Bijlage 10 Erkende Maatregellijsten Energiebesparing 2017 11 08
Staatscourant Erkende Maatregellijsten Energiebesparing.pdf

FINANCIËN

Onderhoud (excl. afd. vastgoed)

Binnen tien jaar
accommodaties
energieneutraal

• Planmatig Onderhoud sportaccommodaties,
2017 01 12 Planmatig onderhoud Sportaccommodaties.docx

188.000

• Strategische Agenda Velsen (duurzaamheid pag. 12-13),
www.velsenopkoers.nl/wp-content/uploads/2017/05/170511Gemeente-Velsen-Strategische-Agenda-2020.pdf
• Wetgeving, H:\Sportzaken\Bedrijfsbureau Sportloket\
	Accommodaties\01 Accommodaties Algemeen\2017 12 11 Wetgeving
sportaccommodaties Overzicht.docx

2.007.000

Kapitaallasten

1.457.500

Inkomsten (huren en div.)

1.848.000

*	Peildatum Leefbaarheidsmonitor 2015
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