
       

 

Inspreektekst Adviesraad voor Sport  

(in aanvulling op Zienswijze nr. 65)  

 
 
Agenda: Voorontwerp omgevingsplan Binckhorst 
Commissie Ruimte: woensdag 12 september 2018  
 

 
Geachte commissieleden, 
 

Met interesse heeft de Adviesraad voor Sport kennis genomen van de bouwambitie van 
Den Haag, zoals geformuleerd in de Agenda Ruimte voor de Stad. Wij hebben 
vernomen dat er ruimte nodig is om te wonen, te werken en te recreëren om de groei 

van de stad op te vangen. Een gezonde ambitie, maar ook één die wij als adviesraad 
met enige argwaan aanschouwen. Groei is van invloed op het woon- en leefklimaat van 
onze stad. Zo ook in de Binckhorst. In dit ontwikkelgebied voor 5.000 nieuwe woningen 

is het dé kans, nee noodzaak, om nieuwe sport- en beweegfaciliteiten te integreren. 
Onze oproep daartoe aan het college is echter als ongegrond verklaard. Om die reden 
zijn wij vandaag hier. 

 
Tot onze verbazing is er in het Ontwerp-Omgevingsplan Binckhorst, noch in de regels, 
noch in de verbeelding, expliciete ruimte opgenomen voor extra of nieuwe sport, spel- en 

beweegvoorzieningen. Er is weliswaar aandacht voor een waterfrontpark met 
uitbreidingsmogelijkheden voor roeivereniging De Laak, hetgeen wij uiteraard toejuichen!  
Echter, het college laat weten in haar reactie op onze Zienswijze dat de verdichting van 

de Binckhorst met name gecombineerd dient te worden met een openbare ruimte die 
uitnodigt tot bewegen.  
 

Den Haag pleit een moderne stad te zijn. In onze optiek betekent dat je dan meer moet 
doen dan een paar bomen planten en groenstroken aanleggen. Ook de stoep, een 
plantsoen of een fietspad stimuleren tot bewegen, maar om deze nu op te voeren als 

afdoende sportvoorzieningen is naar onze mening een gewiekste handigheid waarmee 
een fundamentele keuze voor het inpassen van sportieve voorzieningen wordt 
vermeden.  

 
Een sportveld is dé plek waar mensen én vooral kinderen vrijwillig de samenwerking 
met totale vreemden aangaan. Een sportieve voorziening draagt bij aan ontspanning, 

ontmoeting en interactie. De Adviesraad voor Sport is van mening dat er met sport en 
bewegen veel meer bereikt kan worden dan alleen de sportieve prestatie. Sport heeft 
een grote maatschappelijke waarde en de relevantie ervan moet de gemeenteraad nu 

onderkennen. 
 
Den Haag mag de fundamentele keuze hierover niet langer uit de weg gaan. Kiezen 

voor sport en bewegen is een noodzaak en betekent als stad ook kiezen voor ruimte 
voor sport. Sport is essentieel voor het borgen van de leefbaarheid van de stad. Een 
lage sport- en beweegparticipatie – door het ontbreken van sportfaciliteiten in de directe 

leefomgeving – leidt tot verminderde weerstand en ongezondere bewoners, met 
aanzienlijk hogere ziekte- en zorgkosten en een lagere productiviteit en 
welzijnsbevinden tot gevolg. Dit besef lijkt helaas nog altijd onvoldoende 

doorgedrongen, met name bij de bouwafdeling. Korte termijn economisch rendement 
prevaleert boven een leefbare stad op lange termijn.  



 

De Adviesraad voor Sport spreekt voor al die Hagenaars die elke week plezier (willen) 
beleven door samen te bewegen of te sporten. Gewoon in de buurt waar ze wonen of 
werken en op een manier die bij hen past. Daarvoor zijn verschillende sportfaciliteiten 

nodig. Niet alleen hardlooproutes en bootcamplocaties maar ook sportvelden en 
speelveldjes.  
 

Met de toepassing van de nieuwe methodiek van een Omgevingsplan wordt voorzien in 
meer ruimte voor initiatief van burgers en ondernemers. Maatschappelijke organisaties of 
georganiseerde krachten – zoals verenigingen-  ontbreken vaak om maatschappelijke 

voorzieningen zoals sportfaciliteiten te ontwikkelen of om een beweegvriendelijke 
omgeving vorm te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente zelf en 
vergt een integraal gemeentelijk beleid. Indien geen gemeentelijke regie plaatsvindt, 

wordt een belangrijke kans gemist. En juist nu is regie noodzakelijk, omdat toenemende 
aantallen sporters en bewegers (nog) niet georganiseerd zijn. Het is dan ook essentieel 
dat borging van voldoende sportruimte aan de voorkant van het proces plaatsvindt.  

 
Wij vragen u het Voorontwerp Omgevingsplan zodanig aan te passen dat sporten en 
bewegen direct wordt gekoppeld aan de realisatie van voldoende maatschappelijke, en 

dus ook sportieve voorzieningen. Wij vragen u exact vast te legen hoeveel ruimte voor 
sport in de Binckhorst bestemd wordt, alvorens een definitief besluit te nemen over de 
inrichting ervan. 

 
In het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en ambities’ wordt gesproken over:  
- aantrekkelijke loop- en fietsroutes en ontmoetingsplekken;  

- over openbare ruimtes die uitnodigend zijn voor diverse doelgroepen, zoals speel- 
bewegings- en sportvoorzieningen; 
- over meer groenblauwe schoolpleinen; 

- over het aanleggen van skate- en urban sportvoorzieningen en hardlooproutes; 
- over sportverenigingen, die het cement van de samenleving zijn. 
Maak dat waar en laat het zien in de Binckhorst! 

 
Tot slot, en daar hecht de Adviesraad voor Sport zeer aan, zou ook nagedacht moeten 
worden over het multifunctioneel en intensief gebruik van sportvoorzieningen. Een 

ruimtebesparend alternatief is bijvoorbeeld het bouwen van scholen in combinatie met 
sportparken. Of hanteer bij het ontwerp van een (kantoor)gebouwen als uitgangspunt 
het meervoudig gebruik ervan, zodat er extra mogelijkheden voor bewegen worden 

gefaciliteerd met meer maatschappelijk rendement tot gevolg. 
 
U wordt daarbij geholpen en ondersteund door het Nationaal Sportakkoord ‘Sport 

verenigt Nederland’, want ook daarin staat aangegeven dat sportaccommodaties 
duurzaam en functioneel gebouwd en gebruikt worden.   
 

Uiteraard heeft de Adviesraad voor Sport nog meer ideeën. Bij deze nodigen wij de 
commissieleden graag uit om gezamenlijk eens door te praten over onze ideeën, over 
de Haagse sport in de komende collegeperiode en de algemene ontwikkelingen op het 

gebied van sport en bewegen. U mag een uitnodiging daartoe binnenkort tegemoet 
zien. 
 

Graag tot ziens en voor vandaag een vruchtbare discussie! 
 
John van den Berg 

voorzitter 


