
  
 

   AFSCHRIFT TER KENNISNEMING 

 

 
Aan:  de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte 

De heer H. Bredemeijer 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag 

 
Datum: 10 februari 2020 
Betreft: reactie op sportbegroting 2020 
Kopie:   Voorzitter en de leden van de commissie Samenleving 
 
 
 
Geachte heer Bredemeijer,  

 

Onlangs hebben de leden van de Adviesraad voor Sport met u kennisgemaakt. Wij kijken terug op 

een goede, eerste ontmoeting, waarbij in een positieve en openhartige sfeer concrete ideeën over 

de sport in Den Haag zijn uitgewisseld.  

Traditiegetrouw volgt de Sportadviesraad de inhoudelijke en financiële plannen voor de sport- en 

recreatie in de stad. De gemeentebegroting 2020-2023 en met name het programmaonderdeel 

sport, geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 

 

Algemeen 

Tot ons genoegen geeft het coalitieakkoord 2019-2022 “Samen voor de Stad” met alle daarin 

opgenomen ambities, de indruk dat het nieuwe college verder gaat met het voortbouwen op het 

succesvolle sportbeleid van de afgelopen jaren.  

Ook in de begroting 2020-2023 is er volop aandacht voor sport en naast de uitbreiding van de 

buurtsportcoaches, is er eenmalig 12 mln. euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de 

Haagse sportaccommodaties. Een passende maatregel, die aansluit bij de maatschappelijke 

urgentie om ook de sportsector toekomstbestendig te maken. 

 

Desondanks verrast het ons dat wij, voor het eerst sinds lange tijd, moeten vaststellen dat de 

begrotingsomvang voor de sport vanaf 2021 structureel wordt verminderd met 1,5 mln. euro.  

Dat lijkt wellicht weinig in een tijdperk waarin sprake is van forse bezuinigingen. Dat neemt niet weg, 

dat de stad blijft groeien, de druk op sportvoorzieningen toeneemt en de gemeente 100% 

sportparticipatie ambieert. Eveneens rijst de vraag hoeveel van de totale sportbegroting 

daadwerkelijk overblijft voor het uitvoeren van de (nieuwe) doelstellingen uit het coalitieakkoord. Met 

al deze ontwikkelingen vraagt de aanpak eerder een groter bestedingsvolume dan een structureel 

kleiner budget. Wij komen hier later op terug. 

 

Accommodaties voor sport 

De beste manier om het sportgedrag van Hagenaars positief te beïnvloeden is door te zorgen voor 

voldoende en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen in de wijk. Het is een basisvoorwaarde 

voor een leefbare en sportieve stad. Immers, zonder voldoende geschikte en bereikbare 

voorzieningen is het moeilijk sporten. 

De Adviesraad voor Sport adviseert het college om sportvoorzieningen dichtbij de doelgroep te 

realiseren en deze zichtbaar en uitnodigend te maken. Dit is nergens makkelijker te realiseren dan 

in een nieuw te (her)ontwikkelen gebied, zoals de Binckhorst, en toch gebeurt het niet. In de tot nu 
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toe gepresenteerde plannen zijn - afgezien van het historische clubgebouw van roeivereniging De 

Laak en het Waterfrontpark -  geen nieuwe binnen- of buitensportvoorzieningen opgenomen. Ook 

faciliteiten voor de recreatieve watersport blijven onvoldoende belicht. 

Wel 10.000 nieuwe woningen vol potentiële sporters erbij, maar zonder voldoende voorzieningen in 

de buurt om te kunnen bewegen en sporten. Op deze wijze werkt het bestuur, in onze optiek, een 

situatie in de hand dat er in de nabije toekomst in de Binckhorst een generatie jonge Hagenaars 

opgroeit zonder voldoende mogelijkheden om in de buurt te kunnen sporten en bewegen. Immers, 

de sportvoorzieningen in de naastgelegen gebieden Centrum, Laak en Voorburg kampen reeds met 

ruimtetekort en wachtlijsten bij verenigingen. Eerder hebben wij al aangedrongen op het invoeren 

van een bindende sportnorm1  om het aantal voorzieningen mee te laten groeien met de 

verdichtende stad.  

Om die reden zou de Adviesraad voor Sport graag zien dat de gemeente de regie neemt over de 

planning en financiering van de publieke (sport)voorzieningen; te beginnen in de Binckhorst.  

Met enerzijds de invoering van de sportnorm en anderzijds het - op korte termijn – oprichten van 

een sportaccommodatiefonds (bijvoorbeeld met 1% van de Eneco-gelden).  

Het fonds kan worden ingezet voor nieuwbouw en renovatie van de basisvoorzieningen. Dit is 

namelijk geen tijdelijk proces, maar een continue opgave. De ontwikkeltijd van een sportvoorziening 

is al snel 5 a 6 jaar.  Dit betekent dat de stad – na ingebruikname van Sportcampus Zuiderpark – 

bijna 10 jaar stil heeft gestaan als het gaat om het realiseren van nieuwe sportaccommodaties.  

Wij hebben goede hoop dat de eerder aangenomen motie (dd. 14 februari 2019) over het 

locatieonderzoek naar sporthallen bijdraagt aan een versnelling en toepassing ervan. 

Tevens zouden wij graag zien dat ook de Haagse schoolbesturen en welzijnsorganisaties actief 

worden betrokken om hun vastgoed zoveel mogelijk beschikbaar te stellen om aan te sluiten bij de 

groeiende sportvraag. Dit vergt een hoge(re) mate van ondernemerschap, maar biedt ook kansen 

voor ongeorganiseerde of anders georganiseerde sporters (wijkverenigingen) om gebruik te maken 

van de Haagse (sport)voorzieningen.  

We beschouwen het als een positief signaal dat er toenemende aandacht is voor sporten in de 

buitenruimte. Naast urban sports (skateboarden, skaten, free-running) pleit de adviesraad voor 

goede voorzieningen voor wandelen, fietsen en joggen. Een creatieve en eigentijdse inrichting, met 

name in de gebieden waar verdichting plaatsvindt, leidt veelal tot een toename van bewegen en 

sporten.  

 

Verenigingsleven 

In het coalitieakkoord wordt grote waarde gehecht aan het bestaan en de rol van sportverenigingen. 

Terecht, want sportverenigingen bieden een veilige en prettige omgeving waar naast sporten ook 

ruimte is voor sociale contacten, interactie en plezier. Het is dan ook een goed teken dat de omvang 

van vitale sportverenigingen wederom is gestegen. Dat neemt niet weg dat er steeds meer een 

tweedeling bestaat tussen verenigingen in onze stad. Minder vitale verenigingen, die moeite hebben 

om een goed bestuur en organisatie op te zetten en te continueren, bedienen stadswijken waar veel 

behoefte is aan veilige en georganiseerd sport- en beweegaanbod. In dat kader zou de Adviesraad 

voor Sport graag zien dat deze verenigingen meer professionele en brede ondersteuning verkrijgen. 

Bijvoorbeeld via samenwerkingsconstructies met organisaties uit het sociale domein of commerciële 

sportaanbieders, die via maatschappelijk verantwoord ondernemen, deze verenigingen kunnen 

ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van hun bestuurlijke, sportieve én sociaal 

maatschappelijke activiteiten.  

 
1 Advies Ruimte voor Sport, Spel en Bewegen, www.adviesraadvoorsport.nl/advies-ruimte-voor-sport-spel-en-bewegen.html), maart 
2019 

http://www.adviesraadvoorsport.nl/advies-ruimte-voor-sport-spel-en-bewegen.html
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Een goede stap in die richting is de ontwikkeling dat de combinatiefuncties/buursportcoaches de 

clubs helpen om het sportaanbod te verbreden om zo meer doelgroepen, waaronder senioren en 

jongvolwassenen, te bereiken. De verenigingen, die daarnaast ook nog een maatschappelijke 

wijkfunctie (bijvoorbeeld in de vorm van een Buurthuis van de Toekomst) hebben, verdienen in onze 

optiek extra waardering.  

 

De adviesraad zou graag zien dat verenigingen, die subsidies ontvangen voor het verbeteren van 

hun accommodaties, ook op inhoudelijke ondersteuning kunnen rekenen op het moment dat de 

vereniging een bouwproject start. Voor sommige clubs is de begeleiding van een verbouwingstraject 

niet alleen een claim op de clubkas, veelal is ook niet alle expertise aanwezig en vergt een dergelijk 

traject een onevenredige ruime inzet van vrijwilligers. 

 

Om meer mensen aan te zetten tot bewegen, is een belangrijke functie van de gemeente in de 

komende jaren het faciliteren van de ongebonden sporters. Wij zijn content te vernemen dat er 

concrete plannen zijn om voor deze groep het sportbeleid aan te passen en de buitenruimte sportief 

in te richten; bijvoorbeeld door het uitzetten van stedelijke hardlooproutes. 

De Sportadviesraad werkt momenteel ideeën over dit thema uit en komt in het voorjaar met 

concrete suggesties om ongebonden en anders georganiseerde sporten meer te omarmen.  

 

Stimuleringsprojecten 

Het is positief te vernemen dat het college extra middelen beschikbaar stelt om de aanpak via 

combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te vergroten. Juist in het bereiken van inactieve 

doelgroepen zien wij het werk van deze professionals als een beproefde aanpak.                        

Deze investeringen verdienen zich op de langere termijn ruimschoots terug door positieve 

maatschappelijke effecten op het gebied van gezondheid en sociale cohesie. 

 

Ook zien wij met buurtsportcoaches meer kansen voor mensen met een beperking. Hun inzet bij 

o.a. gehandicaptenverenigingen draagt bij aan meer en een beter sportaanbod voor deze 

doelgroep. Wij hopen dat de inspanningen, die in het kader worden gedaan in aanloop naar de 

Speciale Olympics Nationale Spelen, bijdragen aan het structurele sportaanbod voor mensen met 

een beperking. Helaas bereiken ons ook signalen dat er nog steeds Haagse sportvoorzieningen 

onvoldoende toegankelijk zijn voor minder-valide mensen. Te meer een reden om een 

sportaccommodatiefonds in te richten om alle publieke sportvoorzieningen voor iedereen bereikbaar 

te maken.  

 

Topsport  

Op topsportgebied zijn de laatste jaren vele vorderingen gemaakt en toont Den Haag zich inmiddels 

als een ware topsportstad. De vestiging van het Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool 

Den Haag/Rotterdam/Dordrecht onderstreept dit. In onze optiek zou de vestiging van het CTO nóg 

meer een inspirerende en ondersteunende rol moeten krijgen in relatie tot de lokale topsport. In het 

Haags Sportmanifest 2018-20222 hebben wij aangedrongen op versterking van de 

sportverenigingen, die acteren op het hoogste niveau bij het begeleiden van hun talenten, om zo het 

topsportklimaat ook voor Haagse talentvolle sporters te verbeteren. Bijvoorbeeld door de 

begeleiding van onderwijs-topsport uit te breiden, een speciale status aan Haagse sporters toe te 

kennen en combinatiefunctionarissen in te zetten ten behoeve van talentbevordering. Samen met de 

Haagse Hogeschool kan meer synergie bereikt worden door kennis en ervaringen uit onderzoek en 

het sportlab in te zetten ter ondersteuning van sporttalenten. 

 
2 Haags Sportmanifest 2018-2022, www.adviesraadvoorsport.nl/sportmanifest-2018-2022.html, mei 2017. 

http://www.adviesraadvoorsport.nl/sportmanifest-2018-2022.html
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Een ander belangrijk aandachtspunt is de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag Zuidwest.          

Deze sportlocatie biedt niet alleen aan veel Haagse sporters een prachtige plek om hun talenten 

verder te ontwikkelen of hun talenten tijdens wedstrijden te tonen, maar de Sportcampus is ook van 

toegevoegde waarde voor de vele inwoners, die rond het park wonen.  

Wij vinden het een goede zaak om de samenwerking tussen de in de campus gevestigde 

organisaties te intensiveren. Door het gezamenlijk optrekken van het CTO Metropool, de 

buurtsportcoaches, de medische ondersteuning en het onderwijs kan de Sportcampus Zuiderpark 

een buurtfunctie vervullen. Daartoe behoort in onze optiek ook de vestiging van één gezamenlijk 

sportloket, waar Haagse sport gerelateerde organisaties en sporters (valide én niet-valide) met hun 

vraag terecht kunnen en waar de vraag adequaat en op korte termijn wordt beantwoord.  

 

In aansluiting hierop zijn wij zeer verheugd over de ambities van ADO Den Haag om bij de transitie 

van kunst- naar natuurgras terug te keren naar het Zuiderpark. Hierbij is streven om alle activiteiten 

van het eerste elftal, de jeugd en het ADO vrouwenvoetbal op één locatie samen te brengen. De 

Sportadviesraad adviseert het college om ADO deze kar niet alleen te laten trekken, maar 

gezamenlijk te werken aan de realisatie van deze plannen, die zowel de club, de wijk Escamp als 

Sportcampus Zuiderpark een impuls kunnen geven.  

 

Sportakkoord 

Wij zijn ermee bekend dat achter de schermen veel inspanningen zijn verricht om een Haags Sport 

Akkoord op te stellen. Net als de vele Haagse sportverenigingen en –organisaties zijn wij 

nieuwsgierig naar de definitieve plannen om bewegen en sport naar een (nóg) hoger niveau te 

brengen. In voorbeeld van het Nationale Sportakkoord vertrouwen wij erop dat de betrokken partijen 

zich ook concreet uitspreken over de ambities en de inzet, de budgetten en de organisatiekracht om 

de ambities en doelstellingen uit het Haags Sport Akkoord te realiseren. 

 

Europese sporthoofdstad 2022 

Den Haag kan trots zijn op de titel ‘Europese sporthoofdstad’, die de stad in 2022 mag uitdragen. 

Wij maken ons echter zorgen dat tot op heden nog geen concrete plannen bekend zijn hoe Den 

Haag deze titel wil vieren. Steden, die deze titel actief hebben ingezet (Antwerpen, Valencia), 

hebben ook daadwerkelijk daarvan profijt gehad: door de positieve aandacht, de trots voor de stad 

en meer enthousiasme voor sport, met een toename in sportdeelname tot gevolg. Zo’n kans krijgt 

de stad niet vaak en ook voor Haagse instellingen is de titel interessant om zich hieraan te 

verbinden. De Sportadviesraad adviseert het college om de titel ‘slim en breed’ in te zetten en een 

actueel thema te agenderen, bijvoorbeeld sport en duurzaamheid of sport en zorg. Op korte termijn 

komen wij met een advies met ideeën om invulling te geven aan deze titel.  

 

Tot slot 

De laatste decennia is er in toenemende mate sprake van aandacht voor de instrumentele waarde, 

die de sport heeft op een breed maatschappelijk terrein. Sport bevindt zich op het snijvlak met 

onderwijs, zorg, welzijn en gezondheid. Vanwege al die positieve effecten zou er niet op sport 

bezuinigd moeten worden en daarover maken wij ons dan ook zorgen. Wij vragen juist expliciet 

aandacht voor alle mensen, organisaties en instellingen, die iedere dag weer zorgen dat heel veel 

Hagenaars regelmatig in beweging komen, elkaar ontmoeten en genieten van het plezier dat  

bewegen en sport met zich meebrengt.  

De begroting mag in onze optiek niet voorbij gaan aan de intrinsieke waarde van sport. Naar mening 

van de Sportadviesraad zou meer waardering voor het bestaande sportieve kapitaal op zijn plaats 

zijn. De inzet, expertise en praktijkervaring van onze sportverenigingen, sportondernemers en 
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scholen, die met hun “voeten in de modder staan”, zijn onmisbaar bij het bereiken van de sportieve 

én maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.  

Wij beschouwen het dan ook als onze taak om uw aandacht te vragen voor het treffen van andere 

keuzes en de voorgestelde bezuinigingen op de sportbegroting om te buigen. Hoe kunnen wij 

anders de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ realiseren?  

Daarin lezen wij onder andere: groeien naar 100% sportdeelname, meer ondersteuning bieden aan 

minder-valide sporters, het aanpakken van eenzaamheid, meer mogelijkheden creëren voor 

ongebonden sporters, het ontwikkelen van voldoende, kwalitatieve en duurzame sportvoorzieningen 

voor een toenemend aantal inwoners, de uitvoering van het Haags Sport Akkoord en het 

organiseren van topsportevenementen.  

Wij hebben goede hoop op de positieve effecten van een ‘ontschotte benadering’ in het sociale 

domein. Juist omdat sport meer is dan sport. Door het inzetten van middelen uit programma’s voor 

Welzijn, Jeugd en Integratie, maar ook uit Onderwijs, Buitenruimte, Zorg, Gezondheid en Economie 

worden er naast de sportieve doelstellingen ook bijdragen geleverd aan een betere gezondheid, 

actievere jeugd, integratie, aanpak van eenzaamheid, vitale ouderen, sociale binding én 

organisatiekracht.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad voor Sport, 

 

 

Wendy van der Meijs   John van den Berg 

secretaris     voorzitter 

 


