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Onderwerp 	Reactie op advies Sportraad Amsterdam dd oi november 2018 

Geachte leden van de Sportraad Amsterdam, 

Hierbij reageer ik op uw advies van 1 november 2018 over de directe invoering van een 

bindende sportnorm. In uw advies onderstreept u het belang van een dwingende ruimtelijke 

sportnorm en vraagt u om een directe invoering hiervan. Het borgen van voldoende ruimte 

voor sport en bewegen in de groeiende stad is uitgangspunt voor dit college. Uw advies 

ondersteunt het sportbeleid van de gemeente. 

Het college deelt uw advies en onderstreept net als u het belang van de sportnorm als sturend 

instrument. Wij zijn echter van mening dat de sportnorm voldoende is geborgd in de 

bestuurlijke besluitvorming en stedelijke planvorming en lichten dit hieronder verder toe: 

Op 3o januari 2018 is door het college de Referentienorm maatschappelijke 

voorzieningen, groen en spelen vastgesteld. De sportnorm is hier integraal onderdeel 

van. Het brengt in de eerste fase van ruimtelijke planvorming (Principebesluit volgens 

het Plaberum) de ruimtelijke sportopgave behorend bij de woningbouw in beeld. In de 

systematiek van het Plaberum kan in een volgende fase beredeneerd worden 

afgeweken van dit programma. Bij de vaststelling van de referentienorm is vastgelegd 

dat het college expliciet toestemming moet geven voor afwijkingen. De sportnorm is 

hiermee stevig verankerd in het plan- en besluitvormingsproces van alle ruimtelijke 

projecten. 

Het college heeft zich in haar collegeakkoord expliciet gecommitteerd aan de 

realisatie van de sportnorm. In het akkoord staat aangegeven dat sportvoorzieningen 

met de groei van de stad mee ontwikkeld moeten worden en dat de sportnorm daarbij 

als uitgangspunt geldt. 
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De bindende sportnorm toepassen op wijk-/buurtniveau is in de meeste gevallen niet 

mogelijk of wenselijk. De schaal van de afzonderlijke projectgebieden is vaak te klein. 

De ruimtelijke inpassing van de sportnorm moet in veel gevallen 'bovenplans' en in 

samenhang met de bestaande capaciteit en overige maatschappelijke voorzieningen 

worden vormgegeven. Dit vraagt om maatwerk en een nauwe samenwerking met de 

ruimtelijke planteams. 

Zeer recent heeft de gemeenteraad, op 23 januari 2019, het Strategisch 

Huisvestingsplan Sport vastgesteld. Een koersdocument, waarin de sportopgave, 

zowel ruimtelijk als financieel, voor de periode van 2020-2023 in beeld is gebracht. 

Het SHP-Sport zet in op een robuuste, duurzame en inclusieve sportinfrastructuur in 

de groeiende stad, en biedt daarmee een sterke basis om de doelstellingen en 

ambities van de Sportvisie 2025 en van het coalitieakkoord waar te maken. Met de in 

het SHP-Sport geschetste ruimtelijke uitwerkingen en de bijbehorende financiële 

middelen kan de sportnorm gerealiseerd worden. 

In het licht van bovenstaande acht het college het vastleggen van een ruimtelijke sportnorm 

voldoende geborgd. Wij zijn van oordeel dat we met de sportnorm in zijn huidige vorm, in 

combinatie ook met het Strategisch Huisvestingsplan Sport, een instrument in handen 

hebben waarmee we alle Amsterdammers nu en in de toekomst voldoende ruimte bieden en 

kunnen blijven bieden voor sport en bewegen. 

Het college is blij met en hecht belang aan het onafhankelijk advies van de Sportraad en blijft 

graag in gesprek over de groei en het verbeteren van de stad. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  

Wethouder Sport 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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