
Voorlichting over besluitvorming sportvelden Diemerpark 

Vrienden van het Diemerpark 

30-12-2022 

Doel van dit stuk  

Ter informatie van de stadsdeelcommissie was bij de agenda van de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost van 20-12-2022 een stuk bijgesloten van 

het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost: Besluitvorming vernieuwing Diemerpark tot december 2022.  

In onze notitie van 22-12-2022 over de adviezen van de stadsdeelcommissie en wat het college daarmee gedaan heeft, noemden we dit “schandalige 

voorlichting”, omdat daarin ten onrechte gesuggereerd werd dat de stadsdeelcommissie over het Diemerpark sinds 2017 slechts twee keer (op 16-01-2018 

en 08-03-2022) een besluit genomen zou hebben. 

Om de leden van de stadsdeelcommissie een vollediger en daarmee correcter beeld te geven, vullen we in onderstaande tabel de betreffende voorlichting 

van het dagelijks bestuur (linker kolom) aan met meer gedetailleerde informatie (rechter kolom).  

[“College” = college van B&W; “DB” = dagelijks bestuur stadsdeel Oost; “TAC” = Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur] 

Voorlichting van het DB Oost over 

‘Besluitvorming vernieuwing Diemerpark tot december 2022’ 
Besluiten / adviezen over de sportvelden 

 
23-06-2013 Stadsdeelraad Oost stelt bestemmingsplan vast met 6 sportvelden 

en 42 parkeerplaatsen in het Diemerpark. Hierbij werd rekening 

gehouden met de komst van sportvelden in IJburg 2
e
 fase.
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16-12-2014 Bestuurscommissie Oost (= thans stadsdeelcommissie) stelt 

Definitief Inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o. vast.  

Dit is deels  gerealiseerd (sportvelden en parkeerterrein). 

 12-03-2016 Eerste openstelling parkeerterrein. 

 07-07-2016 Sportverenigingen vragen om uitbreiding sportvelden. 

16 januari 2018 vaststellen van het resultaat van de consentmethode door 

stadsdeelcommissie 

16-01-2018 Bestuurscommissie stelt unaniem het   ‘consentadvies’ vast.  

 30-01-2018 College stelt de ‘sportnorm’ vast:  een richtlijn voor de hoeveelheid 

m
2
 sportveld/woning voor nieuwe ontwikkelingsgebieden. “De al 

aanwezige voorzieningen (of het tekort hieraan), zowel binnen de 

plangrenzen als aangrenzend, moeten meegenomen worden in het 

bepalen van de concrete opgave.“  
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1
 Bron: Keuzenotitie Bestemmingsplan IJburg 1

e
 fase, vastgesteld door de stadsdeelraad Oost op 15-03-2011. 

2
 Bron: Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen, 09-01-2018 



 

 19-09-2018 Gemeenteraad stelt in de Begroting 2019 een voorbereidings-

budget van € 380.000 beschikbaar voor uitbreiding sportvelden in 

het Diemerpark met 4 velden. 

Vaststelling door de gemeenteraad van het Amsterdamse Strategisch 

Huisvestingsplan Sport (23  januari 2019) waarin opgenomen de uitbreiding van 

sportpark IJburg met 4 velden 

23-01-2019 Gemeenteraad stelt Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020-2023 

vast, met daarin de zin:“Uitbreiding van sportpark IJburg met vier 

sportvelden om wachtlijsten weg te werken“. 

 04-06-2019 Stadsdeelcommissie brengt n.a.v. het concept Stedenbouwkundig 

Plan Strandeiland met 14 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, een 

ongevraagd advies uit: Reserveer meer ruimte voor sportvelden op 

Strandeiland, kijk naar alternatieve locaties. Betrek bij de uitwerking 

brief  van Sportraad Amsterdam (= advies  om alle sportbehoeften 

op Centrumeiland en Strandeiland te realiseren op Strandeiland) en 

rapport Recreatie en Sport IJburg & Zeeburgereiland (incl. advies om 

af te zien van  uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark). 

Bestuursopdracht Eerste fase Vernieuwing Diemerpark d.d. december 2019 december 

2019 

College stelt bestuursopdracht vast: Realiseer 4 volwaardige extra 

velden of meerdere kleinere velden die samen “optellen tot dezelfde 

functionaliteit.” “Bij voorkeur komt er geen uitbreiding parkeren 

t.o.v. huidige situatie.” 

Keuze bestuurlijk team voor nader uitwerken variant 2 sportpark: sportlandschap als 

entree; d.d. september 2020 

  

Beschikbaar stellen in de begroting 2020 van 1.611.650 euro voor de aanleg van 

twee halve velden 

  

Beschikbaar stellen gemeenteraad van 2.225.000 euro voor de realisatie van 

groenprojecten in het Diemerpark in het kader van  het Strategisch Huisvestingsplan 

(SHP) Bovenwijks groen, d.d. 16 december 2020 

23-06-2020 Stadsdeelcommissie brengt met 8 stemmen voor en 6 stemmen 

tegen, een advies uit over het Strategisch Huisvestingsplan 

Bovenwijks Groen: Leg nieuwe sportvelden op een groene manier 

aan, maar niet in stadsparken, struinnatuur en ruigtegebied. 

 29-01-2021 TAC brengt een negatief advies uit over uitbreiden sportvelden in 

het Diemerpark. “Plastificering van struinnatuur is onwenselijk voor 

mens en dier”. 

 19-02-2021 DB schrijft: “Bij de ontwikkeling van het park werken wij onverkort 

volgens de uitkomsten van de consentgesprekken.” 

 09-03-2021 Stadsdeelcommissie brengt met 9 stemmen vóór en 7 stemmen 

tegen, een advies uit over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, met 

daarin: Wijs het Diemerpark niet aan als ‘zoekgebied 

sportlandschap’,  richt beleid op versterken van natuurwaarden en 

biodiversiteit van het Diemerpark. 



 

  07-07-2021 College + DB besluiten tot aanleg parkeerterrein in de Oeverzegge-

straat.  

In een bewonersbrief schrijft het DB: “Het Diemerpark maakt 

onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur. Autoverkeer hoort daar 

niet thuis. Daarom wil het gemeentebestuur het parkeerterrein voor 

het sportpark niet in het park aanleggen.” 

 08-07-2021 Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vast. Op 

afbeeldingen staat het Diemerpark gemarkeerd als onderdeel van 

een ‘landschapspark’. Op het Buiteneiland staat een markering 

‘opgave sportlandschap’. 

 11-10-2021 

 

 

 

 

College + DB besluiten om toch geen parkeerterrein in de 

Oeverzeggestraat aan te leggen. 

In een bewonersbrief schrijft het DB: “De bestuurders van de stad 

en stadsdeel Oost hebben besloten dat er bij uitbreiding van het 

sportpark, een beperkte uitbreiding van het parkeerterrein in het 

Diemerpark wordt gerealiseerd.  

Om dit mogelijk te maken zonder de verharding in het park toe te 

laten nemen komen er geen 10, maar 9,5 sportvelden.” 

 12-10-2021 Stadsdeelcommissie brengt n.a.v. agendapunt  ‘Parkeren 

Sportpark Diemerpark’ met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 

onthouding, een ongevraagd advies uit: Plaats hockeyclub uit naar 

IJburg 2.  

 29-10-2021 TAC brengt 2
e
 negatief advies uit over uitbreiden sportvelden. 

 14-12-2021 College stelt inspraakversie Beleidskader Hoofdgroenstructuur vast, 

met forse vergroting groentype ‘Sportpark’ in het Diemerpark. 

 01-02-2022 Stadsdeelcommissie brengt met 8 stemmen vóór, 7 stemmen tegen 

en 1 onthouding een advies uit over de inspraakversie Beleidskader 

Hoofdgroenstructuur: Realiseer de voorgestelde  uitbreiding van 

sportvelden niet in het Diemerpark maar elders. 

Vaststellen concept visie Diemerpark, 15 februari 2022, door college   

 09-02-2022 Oplevering rapport over natuur in het Diemerpark i.v.m. uitbreiden 

sportvelden: “Het gaat om een substantiële aantasting van de 

natuurwaarden die negatieve effecten zal hebben op de 

biodiversiteit in het gebied. Deze effecten zijn te verzachten door 

een ecologische plus te realiseren en door mitigerende maatregelen 

te treffen (…) Hiermee wordt het verlies aan natuurwaarden echter 



niet opgeheven.” 

“Met vergroting van het sportareaal zal de ruimte voor een voor 

Amsterdam speciaal kwetsbaar vegetatietype afnemen. De 

herinrichting zal daarom resulteren in het verdwijnen van de 

soorten en vegetaties op die plaats. Het gaat hier voor het stedelijk 

gebied van Amsterdam om een substantieel verlies van soortenrijke 

vegetaties.” 
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Behandeling concept visie Diemerpark in stadsdeelcommissie op 8 maart 2022 08-03-2022 Stadsdeelcommissie brengt met 8 stemmen vóór en 7 stemmen 

tegen, een advies uit dat overeenkomt met het conceptadvies van 

het DB over de Visie Diemerpark. Hierin staat dat het DB het belang 

van het uitbreiden van het sportterrein met vier velden 

onderschrijft. 

Besluit bestuurlijk team over het niet geheel vernieuwen van het sportpark, maar 

alternatieven te onderzoeken; d.d. 14 juli 2022 

 Alternatief 3: “Eén van de twee sportclubs uit het Diemerpark 

verplaatsen naar een locatie op IJburg fase 2 (Strandeiland of 

Buiteneiland). Het bestaande sportpark aanpassen voor gebruik 

door één sport (voetbal of hockey). Uitgangspunt is dan dat de clubs 

uiteindelijk elk over 5 velden kunnen beschikken.” 
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 25-10-2022 College legt nieuwe versie Beleidskader Hoofdgroenstructuur  aan 

gemeenteraad voor, met eigenhandig versoepelde voorwaarden 

voor de aanleg van sportvelden en parkeerplaatsen in de 

hoofdgroenstructuur. 

 22-12-2022 Projectleider Vernieuwing Diemerpark schrijft: “Er is nog geen 

besluit genomen over de uitbreiding van het sportpark.  

Wel hebben de bestuurders ons de opdracht gegeven de variant 

‘uitbreiding met twee velden’ uit te werken. Maar wel zo minimaal 

mogelijk. Ook is gevraagd de terugvaloptie (twee halve velden) in 

beeld te brengen. Er wordt nu dus eerst nader onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden en kosten. 

Dit betekent dat we een voorlopig ontwerp gaan maken voor 

uitbreiding van het sportpark zonder enige extra’s: geen 

grootschalige versterking van het groen, geen bomen, geen nieuwe 

entreeconstructie. 

Een oplossing voor het parkeren maakt onderdeel uit van de 

opdracht, maar niet met meer parkeerplaatsen dan noodzakelijk.” 

                                                           
3
 Bron:  Altenburg & Wymenga, Quickscan natuur Diemerpark te Amsterdam (Noord-Holland) in opdracht van de gemeente Amsterdam, 09-02-2022 

4
 Bron: website gemeente Amsterdam (bericht is inmiddels verwijderd); Krant Amsterdam Oost, jaargang 9 | 2022, nr. 4 (zie volgende pagina) 



 
 


