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RIB Behoefte sportcapaciteit
Aanleiding:

• Raadsbrief 4 maart jl. onderzoek naar de behoefte aan ruimte voor sport
• Verzoek tot meer duiding en informatie over dit onderzoek
Toelichtingen:

• Toelichting Mulier op werkwijze, conclusies, etc.
• Toelichting college op:
• Wat doet de gemeente met de behoefteberekening?
• Welke keuzes maakt de gemeente, en welke gevolgen voor het beleid?
• Welke kansen en uitdagingen ziet de gemeente?

Toelichting op werkwijze door Mulier
• Benodigde capaciteit berekend a.d.h.v. landelijke richtlijnen (normen)
• Utrechtse richtlijn voor aantal voetbalwedstrijdvelden (verruiming t.o.v. KNVB
richtlijn)
• Utrechtse richtlijn voor aantal sporthallen (afgeleid van landelijke richtlijn)
• Ramingen over de ontwikkeling in behoefte o.b.v. bevolkingsprognoses (inclusief
aangewezen groeilocaties)
• Resultaten zijn besproken in de vijf sportnetwerken van SportUtrecht

Wat doet de gemeente ermee?
• Vorige prognose tot 2030/2035 nu tot 2040, nieuwe bevolkingscijfers
(toen 401.000 inwoners in 2035, nu 445.000 in 2035)
• Effecten verwachte bevolkingsgroei op de programmering vooral na 2025/2030:
uitbreiding sporthallen, rugby- korfbal- en hockeyvelden nodig
• Sporthallen worden deels opgenomen in de gebiedsontwikkeling (Carthesius
Driehoek, Merwedekanaalzone, Berlijnplein). Sportvelden in deze gebieden is
vaak niet mogelijk of wenselijk
• Uitbreiding sporthallen in combinatie met onderwijs /gymles (aansluiten bij
programmering extra onderwijshuisvesting)
• Jaarlijks vertaling in groeikader (pas na zomer naar de raad i.v.m. corona)
• Mulier rapport wordt elke 2 jaar herhaald (monitoring/bijsturen programmering)

Keuzes, gevolgen beleid
• Utrecht heeft eigen norm wedstrijdcapaciteit voetbal.
• Utrechtse norm trainingscapaciteit voetbal is recent ontwikkeld in samenspraak
met werkgroep verenigingen/SportUtrecht door Mulier en de raad wordt hierover
nog voor de zomer geïnformeerd.
• Een nadere verkenning van de Utrechtse norm voor sporthallen wordt het
komende jaar gedaan, samen met SportUtrecht en verenigingen, zodat deze op
tijd klaar is voor de capaciteitsbehoefte berekening in 2022.
• De behoefte aan extra capaciteit voor talentontwikkeling/topsport is een aparte
afweging. Dit is veelal maatwerk en vraagt om keuzes.
• Voor sport in de openbare ruimte werken we met een planologisch kengetal*,
maar vooral door de openbare ruimte meer beweegvriendelijk in te richten.
* In Koers Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen: In 2040 kan iedereen binnen een straal van 1 km rond zijn huis een gelegenheid vinden
om te sporten in de openbare ruimte.

Kansen en uitdagingen
Kansen:
• Extra sporthallen zo veel mogelijk combineren met uitbreiding onderwijs. Dit geeft
zowel ruimtelijk als financieel voordeel
• Waar mogelijk als wedstrijdhal (tribunes, horeca, extra bergruimte)
• Soms vooral trainingshal
• Betrekken verenigingen bij zoektocht naar oplossingen
• Bij sporthallen door evaluatie zaalverdeling
• Bij zoektocht naar extra velden door aan te sluiten bij bestaande sportverenigingen
Uitdagingen:
• Meer capaciteit door efficiënter gebruik bestaande accommodaties blijft nodig
(zondagbezetting voetbal, spreiding over de stad)
• Intensivering of uitbreiding bestaande sportparken / nieuwe locaties voor sportparken
(zowel ruimtelijk als financieel een uitdaging)

