Amsterdam, 28 april 2014

Betreft:

Coalitieakkoord 2014-2018

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur zich met succes ingespannen om de positie van
sport in de stad te verstevigen en verbeteren. Het fundament onder de sportstad Amsterdam
is daarmee stevig gerenoveerd. Voor u als nieuw college is dit niet alleen een geruststellende
gedachte. Het biedt u tevens de mogelijkheid vooruit te blikken. En te bedenken welke rol
sport de komende decennia in Amsterdam dient te spelen. Hoe kunnen uitdagingen op het
gebied van bijvoorbeeld inactiviteit, ruimtelijke verdichting, leefbaarheid en vestigingsklimaat
profiteren van de kracht van sport?

De Sportraad heeft ideeën te over en zal ook de komende vier jaar niet schromen deze met u
te delen. De kracht van sport is immers veelzijdig, zijn taal universeel en het bereik
onbevooroordeeld. Oud of jong, Jordanees of Jordaniër, expat of toerist, sport dient in
Amsterdam voor iedereen toegankelijk te zijn. En niet alleen om voor de gezelligheid een
uurtje te bewegen of de fysieke conditie op peil te houden, maar ook om talent te ontwikkelen
of te excelleren. In Amsterdam moet iedereen kunnen kiezen voor het niveau dat hem of haar
past. Sport bestaat namelijk niet alleen uit de top of de breedte, het is bovenal dat oneindige
gebied daartussenin. Daar waar onze kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Waar
de C1 junioren voor de één top is en voor de ander juist breedte. Zij weten dat deze
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat iedere keuze voor de één ten koste van de
ander misplaatst is. Een keuze bovendien die naar mening van de Sportraad Amsterdam
geen enkele toekomstgerichte en ambitieuze stad zich kan veroorloven. Onderstaande
aanbevelingen onderstrepen dit.

Meer en beter bewegingsonderwijs
Inactiviteit is inmiddels één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Om deze
trend te kunnen keren zal Amsterdam intensief moeten sturen op het sport- en beweeggedrag
van al onze kinderen. Het bewegingsonderwijs is hiervoor het instrument bij uitstek. De nu
gebruikelijke tweemaal gym per week is echter ontoereikend. Gelukkig bleek u het hier tijdens
het afgelopen sportdebat allemaal over eens te zijn en was u tevens eensgezind in uw belofte
het bewegingsonderwijs de komende periode uit te breiden naar drie keer twee uur in de
week.

De Sportraad adviseert het nieuwe college de breed gedragen toezegging om het
bewegingsonderwijs op iedere Amsterdamse basisschool uit te breiden naar drie keer
twee uur per week zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen.

SportAs
Met de SportAs bindt Amsterdam talent aan de stad. Niet alleen sporttalent dat profiteert van
de internationale toptrainingsfaciliteiten die deels al aanwezig zijn in het gebied. Maar ook
talent werkzaam op de Zuidas of studerend aan de VU dat behoefte heeft aan sportieve en
recreatieve voorzieningen. De SportAs verbindt wetenschap, cultuur en sport in een
aantrekkelijke groene omgeving en voegt zo een belangrijke vestigingsvoorwaarde toe aan
de wereldstad die Amsterdam kan zijn.

De Sportraad adviseert het nieuwe college een publiek-private samenwerking op te
tuigen die de kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de SportAs mogelijk maakt.

Sportieve ruimte
Mensen willen graag in Amsterdam wonen. Dit heeft meerdere oorzaken en minstens zoveel
gevolgen. Niet in de laatste plaats voor de sportieve voorzieningen. Bestaande komen door
de aanhoudende verdichting verder onder druk staan, terwijl nieuwe juist hard nodig zijn om
in de toenemende en veranderende vraag onder alle Amsterdammers te kunnen voorzien.
Hiervoor is meer nodig dan het onderhouden van onze accommodaties. Om op langere
termijn wereldwijd aantrekkelijk te blijven, zullen sport- (zowel actieve als passieve) en
beweegmogelijkheden integraal onderdeel moeten gaan uitmaken van onze stedelijke
omgeving.

De Sportraad adviseert het nieuwe college om in het komende sportaccommodatieplan
een eigentijdse visie te ontwikkelen op alle sportieve ruimte in onze stad op de lange
termijn.

Olympisch Stadion
Sluiting van het enige Olympische Stadion, dat ons land rijk is, dreigt. Het Olympisch stadion
is een iconisch uithangbord van de stad Amsterdam en een onmisbaar onderdeel van ons
nationaal cultureel erfgoed. De exploitatiemogelijkheden zijn – ook zonder de aanwezigheid
van atletiekvereniging Phanos – te beperkt om structureel te kunnen voorzien in de
onderhoudskosten van het monument. Aflopende contracten vragen in combinatie met het
naderende EK Atletiek in 2016 om een vernieuwde benadering, waarbij enerzijds recht
gedaan wordt aan haar status als monument en anderzijds invulling wordt gegeven aan de
sportieve functie van deze unieke accommodatie.

De Sportraad adviseert het nieuwe college per direct het voortouw te nemen bij het
zoeken naar een toekomstbestendige oplossing voor zowel het Olympisch Stadion als
Phanos.

Topsportevenementen
Topsportevenementen zijn van waarde voor de stad. Net als de Nachtwacht dat doet,
inspireren ze mensen, vervullen ze Amsterdammers met trots en schenken ze vreugd en
vertier. Daarnaast motiveren deze evenementen kinderen zelf te gaan sporten, leveren ze
een bijdrage aan de internationale promotie van de stad en kunnen ze zorgen voor een
economische impuls. Het is daarom dat vele wereldsteden hun naam voor langere tijd
verbinden aan een jaarlijks terugkerend mondiaal evenement waarmee ze zich
onderscheiden. In Amsterdam zou bijvoorbeeld het Rugby Sevens toernooi hiervoor in
aanmerking kunnen komen.

De Sportraad adviseert het nieuwe college structureel te investeren in een jaarlijks
terugkerend en onderscheidend mondiaal topsportevenement.

Een derde regeling
De een derde regeling is een succesvol beleidsinstrument dat er al decennia lang voor zorgt
dat de gemeente Amsterdam met een beperkte investering (twee derde van het totaal wordt
opgebracht door particulieren) de kwaliteit van uiteenlopende sportvoorzieningen in onze stad
op peil houdt. Het is bovendien bij uitstek een voorbeeld van een succesvolle samenwerking
tussen de overheid en de – op de schouders van vrijwilligers rustende – sportwereld, waarbij
verantwoordelijkheid en financiële risico’s breed worden gedragen. Dat het geld nu op is,
ondermijnt niet alleen de rol van de gemeente als betrouwbare partner, ook zag een
aanzienlijk aantal verenigingen zich hierdoor genoodzaakt (vergevorderde) plannen voor
renovatie of nieuwbouw uit te stellen of zelfs af te blazen.

De Sportraad adviseert het nieuwe college eenmalig extra te investeren om de huidige
wachtlijst weg te werken en daarnaast de bestaande systematiek te herzien.

Centraliseren sport
De sport in Amsterdam is gebaat bij een centraal geformuleerd sportbeleid, inclusief ten
minste de aansturing van het sportief gebruik van accommodaties. Daarnaast is het belangrijk
dat er één herkenbaar en laagdrempelig loket komt voor iedereen die in onze stad iets met
sport wil. Om tot slot daadwerkelijk efficiënter te kunnen opereren dient de scheiding tussen
beleid en uitvoering in de praktijk veel steviger te worden ingevuld. In de uitvoering kunnen
dan op lokaal niveau de noodzakelijke accenten worden aangebracht.

De Sportraad adviseert het nieuwe college de sport centraler, efficiënter en
herkenbaarder te organiseren.

Onder verwijzing naar deze sportieve aandachtsgebieden wensen wij uw fracties veel succes
met de vorming van een nieuwe coalitie.

Met vriendelijk groet,

mr. drs. R.D. Geerlings
Voorzitter
SPORTRAAD AMSTERDAM

