
Geachte leden van de commissie,  
 
Op 10 januari 2018 heb ik bij de bespreking van het gelijk speelveld u toegezegd dat ik terug 
zou komen op de gevolgen van de kleedkamer norm bij het raadsvoorstel over de 
investeringen in de sportaccommodaties. Deze nota over de sportinvesteringen ontvangt u 
zeer binnenkort. Ik wil u nu al graag de technische informatie geven over de gevolgen van 
het aanpassen van de kleedkamernorm. 
 
Sport050 heeft twee opties uitgewerkt namelijk:  
 

1. Aanpassing van de integrale norm naar 1 veld 3 kleedkamers 
Stel dat we de integrale norm zouden oprekken naar 1 veld drie kleedkamers dan zijn de 
gevolgen: 

- Bouw 10 extra kleedkamers  kosten € 1.000.000,- 
- Extra structurele uitkering van Ingebruikgeving Kleedkamers voor 30 kleedkamers. 

Kosten € 67.500,-  
Het nadeel van deze methode dat het geen rekening houdt met de reëele situatie per 
sportpark. Deze norm geldt zowel voor sportparken die helemaal vol zitten als voor 
sportparken die juist met leegloop te maken hebben.  
 

2. Toepassing richtlijn KNVB en andere sportbonden en overige gebruik van het 
sportpark 

Er is op basis van de richtlijn van de KNVB en de inschatting van andere sportbonden en 
rekening houdend met vrijdag, zaterdag en zondag-gebruik van het sportpark een 
doorrekening gemaakt: 

- Bouw 2 extra kleedkamers (Hoogkerk) kosten € 200.000,- 
- Minder structurele uitkering Ingebruikgeving Kleedkamers voor 7 kleedkamers ten 

bedrage van - € 15.750,-   
Deze doorrekening is gedeeld met de sportkoepel. Eerste conclusie is dat de werkelijke 
situatie al beter benaderd wordt maar dat het theoretische model van de KNVB nog moet 
worden getoetst aan de werkelijke situatie. Denk aan effect van gemend gebruik, 
verhouding uit/thuis spelen etc.  
Voordeel van deze methode is dat we aansluiten bij de richtlijnen van de bonden alleen 
moet er nog een verdiepingsslag worden gedaan naar de effecten per sportpark 
(bijvoorbeeld via het project Beter Benutten). 
 
Met vriendelijke groet,  
Paul de Rook  
 
 


