Commentaar op de plannen voor uitbreiding sportvelden in het Diemerpark
Reactie op de presentatie van 18 juni 2020 van vier varianten voor extra sportvelden
Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost is bezig om uitvoering te geven aan de opdracht van de wethouders
Kukenheim (Sport), Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) en Ivens (Groen) om het voetbal- en hockeyterrein in het
Diemerpark met vier sportvelden uit te breiden. 1 De opdracht kwam voort uit het aannemen van het Strategisch
Huisvestingsplan Sport door de gemeenteraad op 23-01-2019. Doel van de voorgenomen uitbreiding van het
sportterrein in het Diemerpark is: “om wachtlijsten weg te werken”. 2
Op 18-06-2020 werden namens het bestuur van stadsdeel Oost vier varianten gepresenteerd waarop het aantal
sportvelden in/bij het Diemerpark van zes op tien gebracht zou kunnen worden.
Uitgangspunt van het stadsdeelbestuur was dat geen inspraak mogelijk was over de vraag of er in het Diemerpark
überhaupt meer sportvelden moeten komen.
Voor ons is dat een fundamenteel punt. Het gemeentebestuur schiet ernstig te kort in het geven van inzicht in de
argumentatie achter de inspanningen die thans plaatsvinden om het sportterrein in het Diemerpark uit te breiden. We
lezen alleen iets over ‘wachtlijsten’ van de sportverenigingen en het toenemend aantal bewoners in de omgeving.
Hieronder gaan we daar achtereenvolgens op in.
Wachtlijsten
Het voorzien in voetbal- en hockeyvelden is geen wettelijke taak van een gemeentebestuur. 3 Op de wachtlijsten voor
de sportverenigingen in het Diemerpark staan 853 personen: 485 voor de hockeyvereniging en 368 voor de
voetbalvereniging. 4 Dat er wachtlijsten zijn, betekent feitelijk niets meer of minder dan dat er mensen zijn met een
wens om bij een club te spelen 5 en dat die club die mogelijkheid niet aanbiedt. Het bestaan van wachtlijsten is op zich
een onvoldoende reden om het bestemmingsplan voor het Diemerpark te wijzigen teneinde het sportterrein in het
Diemerpark te kunnen uitbreiden. In bijlage 1 ‘Zienswijze op het Strategisch Huisvestingplan Sport’ lichten we dit
uitgebreid toe.
Beleid met betrekking tot sportvelden voor IJburg en Zeeburgereiland
In de gemeentebegroting 2019 wordt ook de woningbouw in de directe omgeving (IJburg 2e fase en Zeeburgereiland)
als argument voor uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark genoemd. 6
Het gemeentebestuur heeft, vanaf de eerste plannen voor woningbouw op wat later ‘IJburg’ is gaan heten, bij volle
bewustzijn en in de wetenschap dat IJburg in twee fasen ontwikkeld zou worden, besloten om in het Diemerpark niet
meer dan zes sportvelden (die er nu in het liggen) te realiseren. Na de 1e fase zou direct doorgebouwd worden aan de
2e fase. In de 2e fase zouden voorzieningen komen - zoals sportvelden - waarvoor in de 1e fase geen ruimte zou zijn.
Helaas zorgde de economische crisis voor uitstel van de ontwikkeling van de 2e fase. Het tekort aan sportvelden voor
de 1e fase kon daardoor voorlopig niet in de 2e fase opgeheven worden. Niettemin bleef dat wel de bedoeling. Nog in
2018 stond in een document dat door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost werd verstuurd aan de leden van de
stadsdeelcommissie expliciet dat het tekort aan sportvelden op IJburg 1e fase zou worden “meegenomen” in de
uitwerking van het sportprogramma van IJburg 2e fase. 7
Het bestemmingsplan waarin zes sportvelden juridisch zijn vastgelegd, dateert uit juni 2013.
In onze zienswijze op het Strategisch Huisvestingplan Sport (bijlage 1) concluderen we dat het aanleggen van extra
sportvelden in het Diemerpark omdraaiing betekent van eerder vastgesteld beleid: in plaats van tekort aan sportvelden
in de 1e fase IJburg op te heffen in de 2e fase, wil men het Diemerpark gebruiken om bewust gecreëerd tekort in IJburg
2e fase + Zeeburgereiland op te heffen.
Op onze vraag hoe er omgegaan zou worden met een ‘tekort’ aan sportvelden en/of parkeervoorzieningen in de 1e fase
van IJburg antwoordde de wethouder Sport in 2015: “Als er in de toekomst vanuit de samenleving geluiden komen dat
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er een tekort aan sportfaciliteiten en/of parkeerfaciliteiten is, dan is dat in eerste instantie een bestuurlijk politiek
vraagstuk. (…) Na de oplevering van het reeds in het verleden geplande vijfde en zesde veld op Sportpark IJburg [Dit was
het geval in 2016 – red.] , wordt een verdere verlichting van de wachtlijsten in de sector Oost bij de sportverenigingen
allereerst gezocht in het realiseren van sportvelden op het Zeeburgereiland. Daarnaast wordt ook het gebruik van de
velden op Sportpark Middenmeer-Voorland geoptimaliseerd door middel van bijvoorbeeld efficiëntere veldindeling.” 8
Hoeveel sportvelden zijn er sinds 2015 op het Zeeburgereiland gerealiseerd? In hoeverre is het gebruik van de velden
op Sportpark Middenmeer-Voorland sinds 2015 geoptimaliseerd?
In 2015 was er dus nog geen sprake van uitbreiding van het sportterrein in het Diemerpark. Dat veranderde in 2017
toen we uitgenodigd werden om deel te nemen aan ‘consentgesprekken’ over het Diemerpark. Het ‘consentadvies’ dat
daaruit voortkwam, werd 9 maanden later door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost aan het College van B&W
aangeboden.
In bijlage 2 ‘Standpunt Vrienden van het Diemerpark over het ‘consentadvies’ en uitbreiden van sportvelden in het
Diemerpark’, dat we schreven naar aanleiding van de reactie van de wethouder Ruimtelijke Ordening op ons rapport
‘Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland’ 9 lichten we uitgebreid toe dat het
‘consentadvies’ is gebaseerd op informatie die niet juist of onvolledig was, of inmiddels achterhaald. Het gaat hierbij
om:
- dubieuze voorstelling van “de 9 hectare bestemd voor sport”,
- overdreven voorstelling van behoefte aan sportvelden voor IJburg 1e fase,
- onderschatting van mogelijkheden voor sportvelden op IJburg 2e fase en
- gemeentelijk beleid over de locatie van sportvelden voor IJburg.
‘Mooie balans’
In 2015 vroegen wij het gemeentebestuur om een nieuw bestemmingsplan voor het Diemerpark vast te stellen in
verband met geconstateerde fouten in de procedure bij de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan. In de
hoorzitting in december 2016 naar aanleiding van het ingediende bezwaar tegen de afwijzing van ons verzoek, liet de
woordvoerder namens de gemeenteraad weten: “Het huidige planologische regime vormt een mooie balans van de
verschillende functies van het park. Er is dus geen aanleiding dit te wijzigen. “ 10
Conclusie
Als we, naast bovenstaande overwegingen, denken aan de effecten van nog meer (plastic) sportvelden op de ecologie,
biodiversiteit, opwarming van het klimaat, het milieu, de (nu al chaotische) verkeerssituatie en verlichting, en de
identiteit (ruigtegebied/struinnatuur) en beleving van het park, kunnen wij ons niet voorstellen dat de gemeente met
goede argumenten een nieuw bestemmingsplan met méér sportvelden in het Diemerpark kan vaststellen, dat voldoet
aan alle voorwaarden die gesteld worden aan een goede ruimtelijke ordening.
Een alternatief dat ons realistisch lijkt en voldoet aan de wens om meer sportvoorzieningen te realiseren is het
uitplaatsen van één van de sportverenigingen in het Diemerpark naar een locatie buiten het Diemerpark. Beide
verenigingen kunnen dan meer mensen laten hockeyen of voetballen zonder verstoring van de balans in het
Diemerpark. Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan het Strandeiland (eventueel voorlopig) en/of het
Buiteneiland. Daar is voldoende ruimte voor.
Vrienden van het Diemerpark
30-06-2019
vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
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