Aan:

Gemeenteraad Amsterdam

Betreft: Woo-verzoek om inzage in documenten etc. over de ‘sportnorm’
Amsterdam, 31 mei 2022
Geachte raadsleden,
Woo-verzoek
Met een beroep op de Wet open overheid (Woo) verzoeken we hierbij om inzage in documenten,
mailwisselingen, Whatsapp-berichten en dergelijke, die ten grondslag liggen aan de bepaling van
de Amsterdamse ‘sportnorm’ en de plannen voor wijziging daarvan.
Motivering
Wij hebben beroep aangetekend tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan IJburg 2e fase –
Strandeiland. Eén van de redenen daarvoor heeft te maken met de hoeveelheid m2 aan
sportvelden die er volgens dit bestemmingsplan op IJburg 2e fase, i.c. op Strandeiland en
Buiteneiland, zou moeten komen. Het gemeentebestuur verwijst voor de bepaling van de
hoeveelheid m2 aan sportvelden op IJburg 2e fase naar de Amsterdamse sportnorm of
‘sportreferentienorm’. De sportnorm houdt in dat er voor iedere nieuwe woning, afhankelijk van
het ‘woonmilieu’, (‘centrumstedelijk’, ‘gemengd stedelijk’ of ‘groenblauw’ gebied) een zekere
hoeveelheid m2 (2, 5 of 9 m2) aan sportvelden zou moeten komen.
Wij zijn van mening dat voor de bepaling van de hoeveelheid m2 aan sportvelden op IJburg 2e fase
óók rekening gehouden moet worden met een (vermeend) tekort aan sportvelden op IJburg 1e
fase.
Voor gegevens over de sportnorm verwijst het gemeentebestuur naar het beleidsstuk ‘Ruimte
voor… Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen’. 1
In verband met ons beroep hebben we behoefte aan meer informatie over de sportnorm dan we
in dit stuk kunnen vinden.
Hieronder lichten we dit toe.
Toelichting
In het genoemde beleidsstuk missen we een beschrijving van het algoritme dat aangeeft hoe men
precies gekomen is aan de in de sportnorm genoemde hoeveelheid m2 (2, 5 of 9 per woning) aan
sportvelden. Waarom is de verhouding 2 : 5 : 9 (m2 aan sportvelden per woning) en niet
bijvoorbeeld 3 : 6 : 10 of 2 : 4 : 8?
In het genoemde beleidsstuk staat: “De sportnorm is gebaseerd op het huidige [= 2018 –red.]
Amsterdamse gemiddelde van 2,5 m2 effectief veldoppervlak per inwoner. Deze is teruggerekend
naar een woningnorm die aansluit bij de sportvraag in de verschillende woonmilieus.
Gekozen is voor een sportnorm per woning die direct te relateren is aan de feitelijke
woningaantallen in stedelijke planvorming. Bij de berekening zijn de gegevens van IJburg (verschil
tussen huidig aanbod en vraag) meegenomen. “ 2
Wij hebben hier een aantal vragen over.
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Bron: Ruimte voor … Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen, 09-012018, vastgesteld door het college van B&W op 30-01-2018.
Dit stuk wordt hier verder aangehaald als “Ruimte voor… Amsterdamse referentienorm”.
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Bron: ‘Ruimte voor … Amsterdamse referentienorm’, pag. 26
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- Hoe is “het Amsterdamse gemiddelde van 2,5 m

effectief veldoppervlak per inwoner” berekend?
- Wat wordt bedoeld met “een woningnorm die aansluit bij de sportvraag”?
- Wat wordt bedoeld met het “terugrekenen” van het effectief veldoppervlak per inwoner naar een
woningnorm?
- Op welke wijze zijn de gegevens van IJburg (“verschil tussen huidig aanbod en vraag”)
gegenereerd?
Woonmilieus
In het genoemde beleidsstuk staat: “Er wordt rekening gehouden met de drie verschillende
woonmilieus die in Koers 2025 genoemd worden. Deze woonmilieus zijn nieuwbouwgebied
centrum stedelijk, nieuwbouwgebied gemengd stedelijk en nieuwbouwgebied groen/blauw.
De woonmilieus kennen een verschillende bevolkingsopbouw, welke gebaseerd is op
demografische gegevens die door Onderzoek Informatie Statistiek (OIS) beschikbaar zijn gesteld.“ 3
Wij proberen er achter te komen welke criteria er gehanteerd worden om het woonmilieu van een
buurt te bepalen, met name wanneer een buurt behoort tot de categorie ‘gemengde stadsbuurt’
of ‘groenblauw’.
De reden voor onze speciale interesse hiervoor is, dat het gemeentebestuur uiteenlopende
informatie geeft over het woonmilieu op Centrumeiland.
Uit het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland blijkt dat Centrumeiland wordt gezien als
‘gemengde stadsbuurt’ (waarvoor een norm geldt van 5 m2 aan sportvelden per woning).
In de Projectnota Buiteneiland wordt Centrumeiland echter getypeerd als ‘groenblauwe’
buurt/wijk (waarvoor een norm geldt van 9 m2 aan sportvelden per woning) . 4
- Wat is de correcte typering van het woonmilieu van Centrumeiland en waarom is dat zo?
Onderzoek over balans met verdichtingopgave
In het genoemde beleidsstuk staat ook: “Het inpassen van de grotere sportaccommodaties en de
grotere groenstructuren, die niet alleen voor de buurt nodig zijn, maar ook een bovenwijkse functie
hebben, is een vraagstuk dat niet altijd per projectgebied opgelost moet worden. (…) Zowel voor
groen als sport geldt dat de context van het projectgebied bepalend is voor de extra ruimte die
gerealiseerd moet worden. Wanneer een te ontwikkelen gebied grenst aan een sportpark met
ruimte voor optimalisering van het gebruik of aan een stadspark dat weinig bezocht wordt, dan ligt
het voor de hand daar eerst naar te kijken. In 2018 moet nader onderzoek uitwijzen hoe de balans
met de verdichtingopgave nader uitgewerkt kan worden.
Conclusie kan zijn dat niet álle ambities kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is dragen de
referentienormen eraan toe dit inzichtelijk te maken en zal de keuze bestuurlijk worden
voorgelegd.” 5
- Het jaar 2018 ligt inmiddels ruim achter ons. We zouden graag geïnformeerd worden over het

onderzoek dat in 2018 moest uitwijzen hoe de ‘balans’ tussen het ‘inpassen van de grotere
sportaccommodaties en de grotere groenstructuren’ en de ‘verdichtingopgave’ “nader uitgewerkt”
kon worden. Waar kunnen we daar gegevens over vinden?
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Bron: ‘Ruimte voor … Amsterdamse referentienorm’, pag. 12
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Coalitieakkoord
In het ‘Amsterdams coalitieakkoord 2022 – 2026’ staat: “Vanaf 2026 wordt er structureel bespaard
op de sportnorm en de groennorm. We gaan dit doen door flexibeler met de normen om te gaan,
de groen- en sportnorm te actualiseren en een gecombineerde norm voor groen, sport en spelen in
de openbare ruimte in te voeren.” 6
Dit roept bij ons de volgende vragen op:
- Wat houdt “structureel besparen op de sportnorm en de groennorm” in?

Betekent dit dat er vanaf 2026 in nieuwe ontwikkelgebieden uitgegaan zal worden van minder m2
aan sportvelden per woning vergeleken met de huidige sportnorm?
- Wat is de reden om op de sportnorm en de groennorm te besparen?
- Waarom wordt er pas vanaf 2026 structureel bespaard op de sportnorm en de groennorm?
- Welke gevolgen kan “structureel besparen op de sportnorm en de groennorm” hebben voor de
ontwikkeling van Buiteneiland?
Mocht er behoefte zijn aan meer informatie dan vernemen we dat graag.
Uw reactie zien we tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.
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