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Geachte wethouder, 
 
Hierbij ontvangt u ons advies op het Capaciteitsonderzoek en de evaluatie Beter Benutten. 
 
Algemeen 
Als adviescommissie zijn wij heel tevreden over de aanpak van het capaciteitsonderzoek en de 
opgeleverde rapportage. Een goede basis voor de gemeente om keuzes voor de toekomst op te 
baseren. Wij hebben het gewaardeerd om zitting te hebben in de Klankbordgroep en hierdoor 
konden we lopende het proces onze input/adviezen al geven, deze zijn ook verwerkt in de 
rapportage. De link die bij de afronding van het onderzoek is gelegd met de bevindingen van de pilot 
“Beter Benutten 2019-2020” vinden wij ook een hele belangrijke. De evaluatie is echter zo laat met 
ons gedeeld, dat hierover geen gesprek meer kon worden gevoerd en er ook geen tijd was voor het 
beantwoorden van onze vragen. De perikelen rondom het corona virus hebben hier ook niet positief 
aan bijgedragen, want de aandacht van de betrokken leden van de adviescommissie werd binnen hun 
banen volledig in beslag genomen door het regelen van de sluitingsgevolgen van accommodaties. Dit 
houdt in dat wij in dit advies de meest belangrijke aandachtspunten van onze kant op hoofdlijnen 
hebben opgenomen. Het is ook de taak van de Adviescommissie om op hoofdlijnen te adviseren, 
echter bij dit omvangrijke proces waren wij graag in de finale fase toch meer in detail in gesprek 
gegaan met de gemeente, over de te maken keuzes op basis van de uitkomsten van de onderzoeken. 
Wellicht dat hier nog ruimte voor is in het vervolgtraject. 
 
Advies aandachtspunten bij vervolgkeuzes 
1) Prioritering knelpunten capaciteit: De adviescommissie adviseert de gemeente om de 

trapsgewijze aanpak, zoals genoemd in paragraaf 9.5.2 van het rapport van Drijver en Partners 
van maart 2020, te hanteren voor toekomstige keuzes. 

2) Hierbij vormen de uitkomsten van het rapport een goede basis, waarbij wij adviseren extra op 
zoek te gaan naar synergetische effecten van: 

- verschillende sporten; 
- accommodatie ontwikkelingen gemeente versus marktpartijen; 
- accommodatiegebruik- en vervanging vanuit verschillende domeinen binnen de 

gemeentelijke scope (gezondheid/welzijn/onderwijs); 
- accommodatie ontwikkelingen en gebruik vanuit verschillende domeinen binnen en 

buiten de directe gemeente scope (studentenvoorzieningen/marktpartijen); 
- accommodatie ontwikkelingen vanuit geografisch oogpunt (voorzieningen nieuwe 

wijken combineren met vervanging bestaande voorzieningen). 
3) De adviescommissie staat volledig achter het toekomstig hanteren van ruimere roostertijden, 

zowel door de weeks op de avonden als het verlengen van de wedstrijddagen in de weekenden. 
Ook eventuele uitwisseling van de zaterdag en zondag speeldagen. 
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4) Ook eventueel gebruik van accommodaties door verenigingen op andere locaties dan 
gebruikelijk, zouden wij in goed overleg met verenigingen tot de mogelijkheden zien. 

5) De pilot “Beter Benutten” geeft inzicht in het roostergebruik en op basis hiervan kunnen wij de 
conclusies volgen en ook dat de betere benutting de achteruitgang in de capaciteit niet volledig 
kan opvangen. De uitkomsten zeggen echter niets over de werkelijke fysieke bezetting. Ons 
advies is dit te gaan monitoren, een vereiste om ook te kunnen prioriteren als het gaat om soort 
gebruik. Belangrijk vinden we hierbij ook dat er aandacht is voor ander gebruik dan vanuit 
verenigingen, gezien de huidige individuele sportbehoefte is er steeds meer behoefte aan de 
verhuur van accommodaties door burgers die in kleine groepjes sporten en dus flexibel 
(beperktere) ruimtes willen huren. 

6) Wij vinden het verder van groot belang dat er aandacht is voor nieuwe trends en ontwikkelingen 
op sportgebied en de behoeftes die hieruit ontstaan, naast de focus op de bestaande sport- en 
infrastructuur. Denk ook aan ondersteunende faciliteiten als openbare kleed- en 
douchegelegenheden in bijvoorbeeld het Kardinge gebied. 

7) In het onderzoek zijn ook sporten buiten beschouwing gelaten. Denk aan bijvoorbeeld 
watersporten als roeien (3 verenigingen met ca. 2.000 leden). Roeiroutes zijn steeds moeilijker 
toegankelijk door toename van de scheepvaart en daardoor een item in de stad. Maar ook 
sporten als fitness, crossfit, beachvolleybal, padel en overige sporten in particuliere markt. Voor 
dergelijke sporten is steeds meer belangstelling en ons advies is om als gemeente hier de ogen 
niet voor te sluiten, maar actief daar waar mogelijk de verbinding te leggen en de nieuwe 
beweegcultuur op de voet te volgen. 

8) Essentieel is ook om alle lopende projecten op gebied van sport- en bewegen zo veel mogelijk 
met elkaar te verbinden binnen de gemeente, denk onder andere aan harmonisering van 
tarieven (bijv. differentiatie van tarieven in relatie tot bezettingsvraagstuk), sportakkoord, 
meerjarenprogramma en grote (gebieds)ontwikkelingen als Kardinge. 

 
Ten slotte 
Zoals gezegd zouden wij graag de vervolg insteek van de gemeente nog een keer doornemen, om zo 
dit omvangrijke traject, dat verder heel zorgvuldig is verlopen, ook inhoudelijk goed af te sluiten. Dit 
zorgt voor een goede basis voor het geven van toekomstige adviezen vanuit de adviescommissie, 
waarbij het belangrijk is de onderbouwing van de vervolgkeuzes van de gemeente te weten. Sowieso 
verwachten wij natuurlijk een terugkoppeling op dit advies, maar gezien de complexiteit van het 
project is die extra onderbouwing voor ons wenselijk. 


