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Onderwerp 

 
Amendement van de leden Van Dantzig, Kwint, Yeşilgöz-Zegerius en Kayar inzake 
de Sportvisie 2025 (ruimtelijke sportnorm). 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over de Sportvisie 2025, als vervolg op het Sportplan 2013-
2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1592). 
Constaterende dat:  
− Amsterdam de ambitie heeft komende tien jaar 50.000 woningen toe te voegen 

aan de woningvoorraad;  
− bij eerdere grote uitbreidingen van de stad, zoals IJburg en in Zuidoost geen  
− rekening is gehouden met de behoefte aan sportvoorzieningen;  
− de huidige woningbouwambities vijf- à zesmaal groter zijn dan destijds op IJburg;  
− gebrek aan ruimte voor sportvoorzieningen resulteert in hoge wachtlijsten voor 

kinderen die willen sporten.  
Overwegende dat:  
− in een sterk verdichtende stad de ruimte voor sport en bewegen verder onder 

druk komt te staan; 
− de realisatie van sport- en beweegruimte nog altijd geen of onvoldoende 

onderdeel uitmaakt van de investeringsopgave tijdens de planvorming; 
− in de Sportvisie 2025 één van de speerpunten is dat Amsterdam een toegankelijk 

aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sportieve ruimte en (top) 
sportaccommodaties heeft, die bijdragen aan de kwaliteit van de stad, wijken en 
buurten. 

 

Besluit: 

 
op pagina 9 onder het kopje 'Planologie: Naar een Hoofd Sport- en Beweegstructuur' 
als eerste bullet toe te voegen, luidende: 
• Amsterdam gaat een ruimtelijke sportnorm opnemen als onderdeel van het 

strategiebesluit met als doel voldoende ruimte voor sport en bewegen te borgen 
in (nieuwe) ontwikkelgebieden. Deze ruimtelijke sportnorm wordt in de eerste helft 
van 2017 ontwikkeld en aan de raad voorgelegd. 
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