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Raadspeiling Meerjareninvesteringsplan Sportaccommodaties - 22 november 2022 
 
Inbreng Amersfoortse Sportfederatie (ASF) 
 
1. Het verheugt de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) dat het college van B&W en de 

gemeenteraad de 2e fase van de toekomstvisie op sportaccommodaties oppakken welke 
moet uitmonden in een meerjareninvesteringsplan (MIP) voor Sport. 

2. De ‘foto’ die vorig jaar door bureau Kragten van de huidige situatie is gemaakt geeft de 
knelpunten aan. Het tekort aan en achterstallig onderhoud van 
binnensportaccommodaties is alarmerend. Het optimaler benutten van 
buitensportaccommodaties, onder andere door herverdeling, is op de agenda gezet. 

3. Het ‘rapport Kragten’ geeft geen inzicht in de toekomstige sportbehoeften en trends in 
sport en bewegen. Het MIP Sport moet ook een ‘stip op de horizon’ zijn: een 
toekomstvisie die leidt tot proactieve keuzes en investeringen in sport. 

4. Sportverenigingen zijn samen met het onderwijs de belangrijkste gebruikers van 
accommodaties. Naast het organiseren van sport hebben sportverenigingen een 
belangrijke maatschappelijke en verbindende functie voor Amersfoorters. Het is van 
belang dat de investeringen daar rekening mee houden. Het MIP Sport kan zich niet 
uitsluitend richten op de hardware, de stenen. Ook de software hoort erbij: hoe de 
vrijwilligers die de sportverenigingen draaiende houden optimaal kunnen functioneren. 

5. Het is goed dat in het opstellen van het MIP de gebruikers nadrukkelijk worden 
betrokken. ASF pleit ervoor dat ook toekomstige gebruikers worden betrokken: nieuwe 
opkomende sporten zoals urban sports, lacrosse of padel maar ook nieuwe sportvormen 
binnen bestaande sporten zoals walking voetbal, beachtennis of hockey7. 

6. In de raadspeiling wordt geopperd om de inzet van middelen te beperken tot 
accommodaties die eigendom zijn van de gemeente. Dit gaat in tegen het idee om 
accommodaties efficiënter te gebruiken en multifunctioneler te maken. In de 
toekomstvisie dient ruimte voor eigen initiatieven en private investeringen nadrukkelijk 
te worden meegenomen en deze zullen vaker met elkaar verstrengeld zijn. Pas dan kan 
goed bepaald worden waar en hoe de in te zetten middelen van de gemeente het best 
tot haar recht komen om bij te dragen aan sportend en bewegend Amersfoort. 

7. In het opstellen van de toekomstvisie en de uitwerking van het MIP Sport is het van groot 
belang dat gebruikers en vooral de sportverenigingen inzicht krijgen in de mogelijkheden 
om ondersteuning te krijgen voor de eigen investeringen. Alleen focus op de 
gemeentelijke subsidie Sport en Bewegen geeft een verkeerd beeld. Welke landelijke en 
provinciale regelingen zijn beschikbaar?  

8. Het valt ons op dat in de raadspeiling het verduurzamen niet voorkomt. Als ASF merken 
wij dat dit bij steeds meer sportverenigingen een thema is. Wij vragen dit dan ook mee te 
nemen, met name ook bij het huidige achterstallige onderhoud en vervanging van 
bestaande accommodaties. 

9. De ASF vraagt om in het MIP Sport zowel de korte termijn (achterstallig onderhoud, 
renovatie) als de lange termijn (nieuwbouw, herverdeling, multifunctioneel) op te 
nemen. De lange termijn, naar onze mening tot 2040, dient leidend te zijn om ook de 
korte termijn maatregelen vorm te geven. 


