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Betreft: Keuze naamdragende stad Olympisch bid 

 

Geachte heer Van der Burg, 

 

Voor het Olympisch Plan 2028 bestaat brede steun en veel enthousiasme. Onder meer het 

bedrijfsleven, de overheid, de werkgevers en werknemersorganisaties en de onderwijsinstellingen 

staan achter de Olympische ambitie. De laatste maanden bereiken ons echter steeds vaker berichten 

waaruit wij menen op te kunnen maken dat nu te weinig gebeurt met de energie die daarbij vrij komt. 

Een onwenselijke ontwikkeling die naar mening van de Sportraad voor een groot deel te wijten is aan 

het uitblijven van een besluit over welke stad zich naamdrager van een eventueel Olympisch bid mag 

noemen. Aangezien wij u niet hoeven te overtuigen van het belang van een snelle keuze voor 

Amsterdam, doen wij u hieronder een tweetal suggesties die u volgens ons kunnen helpen dit proces 

te bespoedigen.  

 

1. Depolitiseer de beslissing 

De keuze tussen Amsterdam en Rotterdam is, zeker voor politici, een weinig aantrekkelijke. Beide 

opties zullen immers een deel van de achterban teleurgesteld achterlaten. Betrokken politici kunnen 

hier op worden aangesproken. Iets dat zij liever voorkomen. Vandaar dat met de oprichting van de 

Council gekozen is het zwaartepunt van de beslissing te delen met relevante vooraanstaande 

maatschappelijke stromingen en organisaties. Het herhaaldelijk uitstellen van de keuze lijkt er echter 

op te wijzen dat ook binnen de Council politieke belangen prevaleren waardoor het proces onnodig 

wordt getraineerd. Verdere depolitisering is derhalve noodzakelijk. Nog langer wachten met het 

doorhakken van deze knoop is schadelijk voor de Olympische Ambitie van Nederland in zijn geheel.  

 



 

2. Stel een Raad van Advies samen 

Hoewel de Sportraad op de hoogte is van de activiteiten van de recentelijk opgerichte werkgroep 

‘Advies naamdragende stad’, vrezen wij dat politieke motieven het proces zullen blijven 

overschaduwen. Naar mening van de Sportraad zal daarom op korte termijn een onafhankelijke Raad 

van Advies moeten worden samengesteld. Deze Raad heeft slechts tot taak op korte termijn te komen 

tot een met redenen omklede keuze voor één van de twee steden. Deze keuze bieden zij aan in de 

vorm van een zwaarwegend advies aan de Council en vervolgens het kabinet. Hiermee wordt politici 

de mogelijkheid geboden zich te scharen achter een gezaghebbend en objectief advies. Uiteraard is 

het hiervoor wel van belang dat de Raad bestaat uit een beperkt aantal experts met aanzienlijke 

autoriteit op – voor de keuze van Olympische stad – relevante gebieden. Te denken valt hierbij aan 

vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, de sport, het onderwijs en de ruimtelijke sector. Het verdient 

daarnaast aanbeveling de experts zoveel mogelijk te selecteren op politieke neutraliteit.  

 

De Sportraad is van mening dat Amsterdam als grootste stad van Nederland (en als grootste 

kanshebber om naamdrager te worden) nog nadrukkelijker het voortouw zal moeten nemen om het 

kabinet te bewegen tot een spoedige en definitieve keuze voor Amsterdam. Waar mogelijk staan de 

leden van de Sportraad u graag ter zijde om dit te bepleiten bij alle relevante betrokkenen. Indien 

gewenst zijn wij eveneens bereid om u te helpen onze burgemeester te overtuigen binnen de Council 

aan te dringen op oprichting van de eerder genoemde Raad van Advies. 

 

Graag vernemen wij spoedig uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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