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Amersfoort, 7 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
Geachte raadsleden/sportwoordvoerders, 
 
 
Inleiding 
Onlangs is de sportnota Amersfoort in beweging verschenen. De ASF ziet de 
sportnota als een enigszins abstract verhaal dat aanknopingspunten zou 
moeten bieden voor concreet sportbeleid. Zo hebben we de nota ook gelezen: 
zit er in grote lijn voldoende in voor sportend Amersfoort, met speciale 
aandacht voor sportverenigingen? We hebben gekeken of het 10-puntenplan 
Sport in Amersfoort dat de ASF in 2017 heeft opgeleverd terug te vinden is in 
de voorliggende sportnota. Dat is grotendeels het geval.  
 
Bovendien, en dat is voor de ASF van groot belang, is in deze sportnota 
aangekondigd dat er een uitvoerings- en investeringsprogramma komt, in 
samenwerking met verschillende groepen uit de Amersfoortse sportwereld, 
waaronder de ASF. Daar zijn we erg blij mee. Een dergelijk programma 
ontbrak in de vorige periode, en dat heeft er in onze ogen voor gezorgd dat de 
vorige sportnota niet altijd heeft geleid tot concrete uitwerking en concrete 
activiteiten. 
 
De ASF is daarnaast van mening dat de keuze om de sportnota aan te laten 
sluiten bij het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ een juiste 
is. Een gezamenlijk kader vergemakkelijkt de samenwerking tussen partners 
in de sport, lokaal, regionaal, en nationaal. 
 
Vanuit bovenstaand perspectief wil de ASF graag via deze brief de 
gemeenteraadsleden een aantal zaken meegeven voor uw besluitvorming over 
de nota. Deze zullen hieronder kort worden beschreven. 
 
Proces 
De ASF is positief over het proces dat is gevolgd bij de totstandkoming van 
de sportnota ‘Amersfoort in beweging”. In een vroeg stadium is de ASF 
betrokken geweest bij de evaluatie van de vorige sportnota alsook bij de 
expertsessies die waren georganiseerd voor deze nota. Verder heeft de ASF 
haar feedback kunnen geven op een eerdere versie van de sportnota, na 
raadpleging van onze achterban en met het 10-puntenplan Sport in 
Amersfoort in het achterhoofd. De reactie van de ASF op een eerdere versie 
van de sportnota is in de sport3hoek besproken. Nadere bestudering van de 
voorliggende versie leert dat de leesbaarheid sterk is verbeterd in vergelijking 
met de eerdere versie. Ook komt naar onze mening in deze versie het belang 
van de sportverenigingen voor Amersfoortse sporters beter tot zijn recht.  
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Helaas kwamen de onderzoeksrapporten van het Mulier instituut met 
betrekking tot zowel de tarieven voor sportaccommodaties voor verenigen als 
de behoefte aan zwembadwater laat beschikbaar, waardoor zorgvuldige 
meningsvorming op met name de conclusies vanuit beide rapporten werd 
bemoeilijkt. 
 
Doelstellingen van de sportnota 
De ASF onderschrijft de ambitie van de sportnota, te weten Een leven lang 
sporten en bewegen voor iedere Amersfoorter. Plezier, maatschappelijk winst, 
teamplay en sport dichtbij zijn daarbij belangrijke waarden. De sportnota 
geeft aan dat Amersfoort in deze nota sport als doel meer nadruk wil geven 
dan sport als middel. De ASF betwijfelt of dat echt het geval is en zou het ook 
jammer vinden als sport als middel te weinig aandacht krijgt. Graag koppelt 
de ASF sport aan gezondheid en ontmoeting. We zien dat in deze sportnota 
de verbinding tussen sociaal domein en sport veel duidelijker is aangegeven 
dan voorheen. Sport wordt opgenomen in de wijkplannen, er wordt ingezet 
om sport- en beweegactiviteiten in te zetten voor mensen in kwetsbare 
situaties, in samenwerking met jongerencoaches, wijkteams en huisartsen. 
Daarnaast is de ASF blij dat in deze sportnota de beweegrichtlijn wordt 
gehanteerd. In het verleden werd gekeken hoeveel Amersfoorters een keer 
per week sporten. Dan leg je de lat wel erg laag. Nu zien we meer ambitie! 
Voor de ASF is hoofddoelstelling 2 dan ook de belangrijkste. 
 
Sterke en brede sportverenigingen 
Uit onderzoek blijkt dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar 
zij grote sociale binding ervaren. Lokale sportverenigingen zijn dus van zeer 
groot belang om meer mensen vaker, actiever en gedurende een langere 
periode in het leven aan het sporten te brengen en houden. In de sportnota 
wordt twee keer aangegeven dat sportverenigingen een essentieel onderdeel 
zijn van de Amersfoortse sport- en beweegcultuur. Bij sportverenigingen kun 
je anderen ontmoeten, plezier aan sport beleven, en competitiesport doen. 
Bij sportverenigingen moet het mogelijk zijn dat iedereen op zijn of haar 
niveau kan sporten en zijn of haar talent kan ontwikkelen. Daarom is de 
ASF blij dat ingezet wordt op het versterken van het sporttechnisch 
jeugdkader. Verder moeten voorzieningen voor specifieke wijk- en 
gezondheidsactiviteiten hun basis kunnen vinden in sportverenigingen en 
ondersteund worden door deelterreinen als gezondheid en welzijn. 
 
Het is van belang dat sportverenigingen sterk zijn, bestuurskracht hebben, 
een beleidsplan hebben. Het is daarom mooi dat in de sportnota aandacht is 
voor ondersteuning van die bestuurskracht en dat er aandacht is voor 
vrijwilligersbeleid in de sport. De buurtsportcoaches zijn daar een zeer 
belangrijke schakel in. Van sportverenigingen wordt gevraagd om mee te 
bewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en in te spelen op de 
behoefte van de moderne sporter. Niet vergeten moet worden dat van 
verenigingsbesturen steeds meer gevraagd wordt, in het bijzonder om te 
voldoen aan wet– en regelgeving, aan informatievragen ten behoeve van 
beleid en monitoring. Dat maakt dat de administratieve lasten voor 
sportverenigingen toenemen. Dat alles vergt steeds meer van de verenigingen 



 3 

en vraagt om extra verenigingsondersteuning. Verenigingsondersteuning is 
noodzakelijk voor het realiseren van de spilfunctie van de sportvereniging in 
de wijk. Daarvoor is maatwerk nodig onder regie van de sportvereniging, met 
inzet van de buurtsportcoach en een optimale samenwerking tussen partijen 
in de wijk. Ruimte voor ondernemerschap moet vastgelegd zijn in de 
huurcontracten van de SRO. 
 
Is de voorliggende nota een sportnota of vooral een beweegnota? In de nota 
worden de georganiseerde sport en de sportverenigingen ingebed in een 
totaalvisie op bewegen. De ASF vraagt zich echter af welke ambitie de 
gemeente Amersfoort heeft op het versterken van de piramide van de 
georganiseerde sport, van recreatief via competitiesport naar topsport. Zo 
heeft de voorbeeldfunctie van topsport een positieve invloed op 
sportliefhebbers, de kwaliteit van talentontwikkeling en de bijbehorende 
faciliteiten. Competitiesport biedt deelnemers, vrijwilligers en bezoekers de 
uitdaging tot presteren en genieten. De 40.000 georganiseerde sporters, 
20.000 vrijwilligers en duizenden bezoekers verdienen minstens zoveel 
aandacht van de gemeente Amersfoort als de vele deelnemers aan de 
beweegactiviteiten. 
 
Sportaccommodaties 
Wat verlaat wordt binnenkort een start gemaakt met het vervolg van de pilot 
sportparken. Een sportparkmanager zal worden aangesteld voor uitwerking 
van businessplannen voor twee sportparken en acties in samenwerking met 
sportverenigingen en beweegacties in de wijk. De sportparken Zielhorst en 
Vermeerkwartier zijn tevens inspiratiebron voor verdere ontwikkeling van 
efficiënte benutting van de sportparkruimte, ook met overdagactiviteiten. In 
de sportnota wordt deze ontwikkeling al aangestipt en de ASF is van mening 
dat hier mooie kansen liggen om sportaccommodaties intensiever te 
gebruiken. 
 
De ASF vindt dat er de komende periode over de toekomst van de 
Amersfoortse sportparken een dialoog moet starten. Voor aanpassing van de 
sportparken is een langetermijnvisie nodig (en reserveringen). We raden aan 
om minimaal 10 jaar vooruit te kijken en het komend jaar te benutten om 
een plan uit te werken met de vraag: ‘Hoe ziet de plaats en functie van de 
toekomstige sportparken in de bebouwde omgeving er over 10 jaar uit?’ 
Bijbehorende deelvragen hebben betrekking op wat de gevolgen van 
toekomstige plaats en rol zijn voor aspecten als:  

- Inrichting van de parken (bv. aard van de voorzieningen, combinatie 
met binnensport, duurzaamheid, etc.); 

- Gebruik van de parken door sporters en anderen; 
- Eigendomsverhoudingen; 
- Gevolgen voor beheer & onderhoud (wel/geen zelfbeheer, etc.); 
- Organisatie en rol van de gebruikende sportverenigingen; 

Om bovenstaande aspecten in beeld te brengen is het van belang trends in 
de sport en demografische ontwikkelingen in beeld te brengen. Ook de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Amersfoort, de implicaties van het 
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Klimaatakkoord en initiatieven op het terrein van duurzaamheid, 
samenwerking met andere domeinen, zijn onderdeel van de verkenning.   
Concreet leidt het initiatief tot het formuleren van een visie op het gebruik 
van de gemeentelijke sportparken in 2030. Deze visie kan vervolgens dienen 
als leidraad voor ontwikkelingen bij respectievelijk verenigingen, SRO en 
gemeente. 
 
Daarnaast is het voor de ASF van belang om een versnelling aan te brengen 
in de renovaties en vernieuwingen van binnensportacccommodaties. De 
sportnota stelt dat de voorzieningen gemiddeld van goed niveau zijn. Dat 
vinden wij te optimistisch. Er spelen twee zaken die onzes inziens echt 
toegevoegd moeten worden:  

- Er wordt voorbijgegaan aan de al jaren knellende behoefte aan betere 
en meer binnensportaccommodaties. Denk aan het gebrek aan 
zaalcapaciteit voor diverse sporten zoals zaalhockey en tennis.  

- Het gebrek aan goede faciliteiten om voor, tijdens en na het sporten 
ook het plezier en saamhorigheid te bevorderen: kantines die niet open 
zijn, geen ruimtes om bij elkaar te komen. Gezondheid en ontmoeting 
worden onvoldoende gefaciliteerd. 

De ASF pleit er daarom voor dat de sportnota ambitieuzer en meer 
actiegericht insteekt op de investeringen en voorzieningen van de 
binnensportaccommodaties. Tevens zou de buitensport hardware meer 
moeten insteken op een toekomstvisie op buitensportaccommodaties in 
plaats van het aanpassen van huidige accommodaties. Hier mag meer 
ambitie leidend zijn om echt voorbereid te zijn op de toekomst en Amersfoort 
een sportstad te laten zijn waarin voor iedere Amersfoorter sport en bewegen 
een vanzelfsprekendheid wordt. 
 
De ASF is ook kritisch op de tarieven voor sportaccommodaties in 
Amersfoort. Daarnaast heeft de ASF twijfel over de juistheid van de cijfers en 
interpretatie van de cijfers met betrekking tot het zwemwater. We hopen dat 
het rapport Tarievenvergelijking sportaccommodaties in Amersfoort aanleiding 
zal zijn voor een gedegen en afgewogen discussie over de hoogte van de 
tarieven voor sportaccommodaties in Amersfoort.  
 
Financiën 
Volgens de ASF behoeft het huidige sportbudget aanpassing aan de 
toekomstige ontwikkelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 
langetermijnvisie op herinrichting van sportvoorzieningen in de stad en in de 
wijk en het upgraden van sporthallen en –zalen. De ASF pleit voor een 
gemeentelijke sportbijdrage van € 75,00 per inwoner van Amersfoort. Tevens 
pleit de ASF voor meer flexibiliteit bij de procedure rondom de 
subsidieregeling Sport en bewegen. Nu kan er maar een keer per jaar een 
aanvraag worden gedaan en duurt toekenning vaak maanden. 
 
Tenslotte 
De ASF is dus overwegend positief over de sportnota, met bovenstaande 
kanttekeningen en aandachtspunten. Wij zien de sportverenigingen als hart 
van sportend Amersfoort, sportverenigingen waar men plezier aan sport kan 
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beleven, kan ontmoeten en het sociale netwerk kan versterken, talent kan 
ontwikkelen, en aan de eigen gezondheid kan werken. Wij kijken er naar uit 
hoe we in samenspel een en ander gaan uitwerken in het uitvoerings- en 
investeringsprogramma, met specifieke activiteiten, bedragen en concrete 
prestatie-indicatoren. We kijken ook uit naar het realiseren van een 
langetermijnvisie op sportaccommodaties in Amersfoort. Dat zal best nog een 
uitdaging worden in de veranderende wereld van sport en bewegen. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het ASF-bestuur, 
 
 
 
 
 
Frans Prins 


