
Aan:    Dagelijks Bestuur en stadsdeelcommissie Oost 

Betreft:  Voorlichting Dagelijks Bestuur over sportvelden in het Diemerpark 

Amsterdam, 10 februari 2023 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur en stadsdeel commissie, 

Eerder lieten we u weten dat we ons zorgen maken over de correctheid van de voorlichting van het 

Dagelijks Bestuur aan de stadsdeelcommissie over de ontwikkeling van plannen voor uitbreiding van 

sportvelden in het Diemerpark. In de meest recente commissievergadering hoorden we daar ook weer 

een voorbeeld van. 

In de rondvraag van de vergadering van de stadsdeelcommissie op 07-02 stelde mevrouw Hettinga een 

vraag over het verzoek om een referendum te houden over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur.  

Ze vroeg of dit mogelijk effect heeft op de uitbreiding van de sportvelden (waarbij we aannemen dat zij 

hierbij doelde op het plan voor uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark).  

De portefeuillehouder, dhr. Vroege, antwoordde namens het Dagelijks Bestuur als volgt:  

“De vraag van mevrouw Hettinga is: wat betekent dit voor de sportvelden, de uitbreiding daarvan. 

 Zoals u weet is er nog steeds een proces waar we nog niet bij het einde zijn. Daar werken we hard aan.  

Het goede nieuws is: zolang er geen nieuw beleid is voor de Hoofdgroenstructuur, geldt het oude beleid.  

En zowel in het nieuwe beleid als in het oude beleid passen de sportvelden. Dus dáár ligt het niet aan. 

En dat is het goede nieuws.  

En verder hopen we, en dan kijk ik naar de heer Van Vliet, want die kijkt me wel eens vaker aan van: 

hoe gaat het ermee? Ondertussen zijn we nog hard aan het werk en aan het stoeien met het college om 

die uitbreiding te gaan realiseren. Maar het is nog niet helemaal rond. Zodra er witte rook is op dat 

gebied ga ik u informeren.“ 

Het Dagelijks Bestuur lijkt hiermee te beweren dat de vaststelling van het Beleidskader 

Hoofdgroenstructuur geen invloed heeft op het plan voor uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark    

Wij hebben hier twijfel over en vragen om toelichting. 

Past uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark in het beleid? 

Structuurvisie Amsterdam 2040 

Totdat het Beleidskader Hoofdgroenstructuur is vastgesteld, geldt de Structuurvisie Amsterdam 2040 als 

beleidskader voor de Hoofdgroenstructuur. Dit is dus het ‘oude beleid’ waar de portefeuillehouder op 

doelde.  

Past uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark in de Structuurvisie Amsterdam 2040? 

Hieronder staat een uitsnede uit de kaart ‘Hoofdgroenstructuur’ op pag. 243 van de Structuurvisie. 

 



Op deze kaart staat in het Diemerpark een geel vierkant, dat een gebied weergeeft met een oppervlakte 

van 46.839 m
2
, afgerond 4,7 ha. 

1
. Dit is een aanduiding van het groentype ‘Sportpark’. Dat is de ruimte 

volgens het beleid in de Structuurvisie Amsterdam 2040 voor het sportterrein. 

Het huidige sportterrein in het Diemerpark, inclusief de sportvelden en voorzieningen als het 

parkeerterrein, fietsenstallingen, sportclubgebouwen, heeft een oppervlakte van 54.087 m
2
. 

2
 

Dit is dus al groter dan het beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Amsterdam 2040. 

Dit werd ook opgemerkt in 2012, toen het plan voor het sportterrein in het Diemerpark werd 

ontwikkeld. De TAC schreef hierover: “Op de toetskaart Hoofdgroenstructuur van de ‘Structuurvisie 

Amsterdam 2040’ zijn de sportvelden in het Diemerpark aangeduid. De omvang hiervan is echter 

onvoldoende voor de realisatie van de geplande zes sportvelden. Stadsdeel Oost wil in het nieuw op te 

stellen bestemmingsplan een breder gebied bestemmen als sport, inclusief bijbehorende clubhuizen en 

parkeren.” 
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Als het huidige sportterrein in het Diemerpark al niet past in het huidige beleid (= de Structuurvisie 

Amsterdam 2040), dan kan een uitgebreider sportterrein daar toch zeker ook niet in passen? 

Bestemmingsplan 

Het kan zijn dat de portefeuillehouder met ‘beleid’ het  bestemmingsplan voor het Diemerpark 

bedoelde.  

Toen het bestemmingsplan werd vastgesteld  (13-06-2013) bestond er nog geen inrichtingsplan voor het 

sportterrein. Er was nog geen besluit genomen over de exacte ligging van de sportvelden en 

bijbehorende voorzieningen als sportclubgebouwen en ook was nog niet besloten of er in het 

Diemerpark wel of niet een parkeerterrein zou komen. 
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Om te voorzien in flexibiliteit bij de planontwikkeling, werd in het bestemmingsplan een gebied met een 

oppervlakte van 89.895 m
2
 met de bestemming ‘sport’ vastgesteld. Binnen deze bestemming werden 

twee  gebieden  gereserveerd waar, op één daarvan, een parkeerterrein aangelegd zou mogen worden.  

De grootte van het gebied met de bestemming ‘sport’ is dus in feite de weergave van een ‘zoekgebied’ 

voor het sportterrein. Het was nooit de bedoeling om het hele gebied op te vullen met 

sportvoorzieningen. In een bewonersbrief van 12-05-2015 stond dat met zes sportvelden de definitieve 

omvang van het sportpark bereikt was (zie laatste pagina). 

 

� Deel plankaart Bestemmingsplan IJburg 1
e
 fase: 

weergave van het gebied met de bestemming ‘sport’ in het 

Diemerpark (lichtgroen). 
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Op één van de gebieden binnen de rode lijnen kon een 

parkeerterrein met 42 plaatsen komen.  

 

In 2017 gaf het gemeentebestuur te kennen dat uitbreiding van sportvelden binnen het 

bestemmingsplan slechts beperkt mogelijk is: “Volgens het bestemmingsplan is er ruimte voor 89.000 m
2
 

sport, waarvan nu de helft is ingevuld. Gezien de specifieke inrichting van het sportpark is de maximale 

invulling van deze 89.000 m
2
 aan sportvelden niet mogelijk.” 
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1
 Bron: ‘interactieve’ kaart ‘Hoofdgroenstructuur – nu nog geldend’, https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/ 

2
 Bron: Toekomst van het Diemerpark, Factsheet ter beschikking van Consentkring Toekomst van het Diemerpark Advies, 

Versie 1, t.b.v. eerste gesprek op 8-11-2017 
3
 Bron: TAC-advies van 25-10-2012 

4
 Het ‘Definitief Inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o.’ werd pas  op 16-12-2014 door de bestuurscommissie Oost vastgesteld.  

5
 Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 

6
 Bron: Toekomst van het Diemerpark, Factsheet ter beschikking van Consentkring Toekomst van het Diemerpark Advies, 

Versie 1, t.b.v. eerste gesprek op 8-11-2017 



Met onderstaande afbeeldingen willen we aantonen dat niet alleen het ‘oude’ plan van uitbreiden van 

sportvelden tot 10 of 9,5 velden, maar ook het onlangs in een ‘technische’ sessie aan de 

stadsdeelcommissie gepresenteerde plan voor uitbreiding van de sportvelden niet past binnen de 

grenzen van het bestemmingsplan.   

  
Sportterrein binnen de grenzen van het 

bestemmingsplan (rode lijn), zoals vastgesteld door 

de bestuurscommissie Oost in 2014  
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Sportterrein conform het plan van het  

Dagelijks Bestuur van 11-01-2023  
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Conclusie 

Van welke kant we het ook bekijken, we kunnen niet zien dat (significante) uitbreiding van sportvelden 

in het Diemerpark zou passen in welk beleidskader dan ook. 

In 2017 is er tijdens zogenaamde ‘consentgesprekken’ door onze vereniging constructief meegedacht 

over mogelijkheden om tegemoet te komen aan de  behoefte van de sportverenigingen aan meer 

sportvelden. Een belangrijk doel daarbij voor ons was een meer natuurvriendelijker inrichting van het 

sportterrein in het Diemerpark.   

Door de daarop volgende plannen voor uitbreiding van de sportvelden en de manier waarop het 

Dagelijks Bestuur deze ‘verkoopt’, is ons vertrouwen in het gemeentebestuur om gezamenlijk tot een 

redelijk aanvaardbaar plan te kunnen komen, helaas volledig verdwenen.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat er veel betere alternatieven zijn om de veldsportvoorzieningen voor 

IJburg uit te breiden. 

We vragen om toelichting van de portefeuillehouder op zijn stelling dat de (uitbreiding van de) 

sportvelden (in het Diemerpark) “zowel in het nieuwe beleid als in het oude beleid passen”.  

Uw reactie zien we tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank. 

                                                           
7
 Bron: Definitief Inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o., vastgesteld door de Bestuurscommissie Oost op 16-12-2014. 

8
 Bron: ‘Diemerpark, Natuurlijk recreatief landschap, 11 januari 2023’, namens het Dagelijks Bestuur gepresenteerd tijdens 

een (besloten) ‘technische sessie’ op 11-01-2023 aan de stadsdeelcommissie Oost. 



 


