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1.   SAMENVATTING 

 

Uitvoeringsnota 
In deze en in toekomstige uitvoeringsnota’s wordt beschreven op welke wijze en op welk moment 
uitvoering wordt gegeven aan het op 24 september 2009 vastgestelde visiedocument 
sportaccommodaties 2020. In deze nota zijn 38 uitvoeringspunten opgenomen. Aangezien het een 
meerjarenvisie betreft wordt de uitvoeringsnota geactualiseerd. De eerstvolgende uitvoeringsnota 
wordt in 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Daar waar van toepassing vindt met betrokken 
partners in een vroegtijdig stadium overleg plaats over de praktische uitwerking van deze nota en/of 
worden separate voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Tevens vormt deze eerste 
uitvoeringsnota de 0-meting voor een groot aantal aspecten waarvan het belangrijk is deze gegevens 
jaarlijks te monitoren. Die gegevens zijn noodzakelijk in de motivering van beleidsbeslissingen.  
 
In het proces tot vaststelling van deze nota is de financiële situatie van de gemeente sterk veranderd. 
De toekomstige financiële situatie maakt het noodzakelijk maatregelen te nemen. De reeds 
aangeboden concept uitvoeringsnota, welke onderdeel is geweest van de coalitieonderhandelingen, is 
aangepast conform het gestelde in het coalitieakkoord “slagvaardig en spaarzaam 2010-2014”.  
Dit resulteert in:  

- de noodzaak tot het verhogen van tarieven voor het gebruik van gemeentelijke 
sportaccommodaties vanaf 2012; 

- uitstel van de gewenste investeringen in de sportaccommodaties; 
- een, ten opzichte van de speerpunten in het visiedocument sportaccommodaties 2020, 

aangepast ambitieniveau. 
Ook geldt dat binnen de gemeente Roermond een kerntakendiscussie plaats gaat vinden. De 
kerntakendiscussie dient voor de begrotingsbehandeling van 2012 afgerond te zijn. De uitkomsten van 
de kerntakendiscussie kunnen gevolgen hebben voor het sportaccommodatiebeleid. Na overleg met 
de stichting sportraad Roermond en de sportverenigingen wordt deze uitvoeringsnota nu ter 
vaststelling aangeboden. 
 
Het belang van sporten en bewegen 
Het belang dat aan sporten en bewegen wordt toegekend is in de afgelopen jaren fors toegenomen. 
Burgers die sporten blijven langer gezond, nemen deel aan het sociale leven en beleven plezier aan 
“het sporten en bewegen”. Het gemeentelijk sportbeleid is daardoor fors gewijzigd. Behalve dat het 
sportbeleid als “doel” wordt gehanteerd, maakt de gewijzigde rol die sporten in de samenleving 
inneemt dat sporten en bewegen nu ook vaak als “middel” wordt gezien. Deze wijziging alleen al 
maakt het noodzakelijk het “verouderde” sportaccommodatiebeleid te evalueren en te herzien.  
 
Het modern gemeentelijk sportaccommodatiebeleid 
Het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid wordt, voor zover het sportaccommodaties betreft die 
passend zijn binnen het visiedocument sportaccommodaties 2020, zoveel als mogelijk uniform en 
gelijkwaardig. De rol die de gemeente in dat beleid heeft, wordt met name gezien als de aanbieder 
van de basisvoorzieningen van sportaccommodaties voor het bestaande georganiseerde sportaanbod 
in Roermond. Als kerntaak van de gemeente wordt gezien het in stand houden van de 
basisvoorzieningen van die accommodaties met aandacht voor de relatie kostprijs en tarieven. De 
sportaanbieder (veelal de georganiseerde sportvereniging) kan zich op die manier richten op zijn 
hoofdtaak, namelijk het aanbieden van een kwalitatief goed sportaanbod. Dit betekent dat de 
gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt in een afgestemd aanbod van sportaccommodaties en zorg 
draagt voor de kwaliteit van die sportaccommodaties. Met name de (financiële) zorg voor aanleg en 
groot onderhoud/renovatie van de basisvoorzieningen van de betreffende sportaccommodaties is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het dagelijks en regulier onderhoud worden, waar 
mogelijk, afspraken gemaakt met de hoofdgebruiker van die sportaccommodatie. Met een aantal 
verenigingen worden nieuwe afspraken over het gebruik en de verdeling van verantwoordelijkheden 
over het sportpark gemaakt.  
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Laagdrempelig deelnemen aan sportactiviteiten is een van de speerpunten van het lokale sportbeleid. 
De toekomstige financiële situatie van de gemeente maakt het noodzakelijk de tarieven van 
sportaccommodaties aan te passen met als doelstelling het exploitatietekort te verminderen. 
Huurverhogingen zijn daarmee onvermijdelijk. Hierdoor bestaat enerzijds het risico dat huurders 
afhaken of minder gebruik maken van de sportaccommodatie. Anderzijds bestaat de kans dat, mede 
afhankelijk van de (mate van stijging van de) tarieven van sportaccommodaties in omliggende 
gemeenten, de vraag naar gebruik van sportaccommodaties in Roermond juist toeneemt. In verband 
met de huurverhogingen wordt de subsidie voor jeugdleden in de komende jaren naar boven 
bijgesteld. 
  
Watersport 
Roermond is ook bekend door de aanwezigheid van de Maasplassen. In het visiedocument 
sportaccommodaties 2020 is, in navolging van de strategische visie Roermond 2020, aangegeven de 
kansen die de Maasplassen bieden beter te benutten. Vele burgers en instanties hebben belangen bij 
het totale Maasplassengebied. Om goed aan te sluiten bij de mogelijkheden die de Maasplassen voor 
Roermond biedt, wordt, ten aanzien van de watersport, aangesloten bij de Gebiedsontwikkeling 
Midden-Limburg en dan met name betreffende de lijn Maasplassen. Het afzonderlijk, lokaal en apart 
inzetten op watersport voor Roermond wordt niet aanbevolen gelet op de vele partners die betrokken 
zijn bij de toekomstige ontwikkelingen van het Maasplassengebied. Nadat de plannen vanuit de 
programmalijn Maasplassen concreet zijn, wordt een (lokaal) servicepunt voor de watersport 
ingesteld. 
 
Sportevenementen 
Topsportevenementen bieden kansen voor de gemeente en regio. Voor het binnenhalen van een 
topsportevenement is het noodzakelijk vroegtijdig keuzes te maken en een proactieve aanpak te 
hanteren. Veel aansprekende topsportevenementen komen immers niet vanzelf naar Roermond.  
De topsportevenementen blijven in de toekomst onder de reikwijdte van het brede gemeentelijke 
evenementenbeleid behoren maar worden binnen het sportbeleid niet gezien als een kerntaak. 
Behalve topsportevenementen scoort de gemeente Roermond met breedtesportevenementen. 
Aangezien hiervoor in de gemeentebegroting tot heden geen budget voor is opgenomen, wordt 
voorgesteld vanaf het jaar 2012 hiervoor budget te reserveren.  
 
Topsport 
Evenals topsportevenementen biedt deelname aan topsport uitstekende promotionele kansen voor de 
stad Roermond. Daarnaast geldt nog altijd dat topsport de aanjager is voor de breedtesport. Topsport 
wordt echter niet gezien als kerntaak binnen het gemeentelijk sportbeleid. In deze uitvoeringsnota is 
dan ook opgenomen geen proactief topsportbeleid te voeren. Gelet op de bovengenoemde waarde 
die van topsport uitgaat, wordt wel een beleidsregel “talentontwikkeling en topsport” opgesteld. 
Hierdoor kunnen vraagstukken op het gebied van topsport separaat worden beoordeeld. 
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2. INLEIDING 

 

2.1 AANLEIDING 
Deze uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 is de eerste volgende op het, door de gemeenteraad 
op 24 september 2009 vastgestelde, visiedocument sportaccommodaties 2020. Door vaststelling van 
dat visiedocument heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven van het te voeren sportaccommo-
datiebeleid in de komende jaren.  
 
Het visiedocument sportaccommodaties 2020 kent de volgende vijf speerpunten: 

1. Roermond heeft kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties afgestemd op de behoefte en 
schaalgrootte; 

2. Roermond profileert zich optimaal in de watersport;  
3. Roermond is dé stad van de topsportevenementen;                                                                                       
4. Roermond doet mee op het niveau van de topsport; 
5. Roermond beschikt, binnen de kaders van het visiedocument, over sportaccommodaties die 

voor alle burgers goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en veilig zijn.  
 
Het gemeentelijke sport- en sportaccommodatiebeleid kent raakvlakken met tal van andere 
beleidsterreinen, zoals evenementenbeleid, economisch beleid, gezondheidsbeleid, beleid Wet 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid, onderwijsbeleid, integratiebeleid, huisvestingsbeleid, 
veiligheidsbeleid en ruimtelijke ordening. Deze uitvoeringsnota is opgesteld vanuit het sportbeleid 
(afdeling Welzijn) in nauwe samenwerking met de afdeling Sport en Bewegen en met medewerking 
van de overige betrokken afdelingen van de gemeente Roermond.  
 
Het visiedocument sportaccommodaties 2020 kent, zo blijkt uit de vijf speerpunten, een ambitieus 
karakter. Deze eerste uitvoeringsnota is opgesteld rekening houdende met het gestelde in het 
coalitieakkoord “slagvaardig en spaarzaam 2010-2014”. Gelet op de beperkte financiële 
mogelijkheden en de noodzaak tot het doorvoeren van bezuinigingen, betekent dit dat het hoge 
ambitieniveau van het visiedocument, althans op dit moment, niet voor alle speerpunten kan worden 
behaald.  
 

2.2 BELANG VAN SPORTEN EN BEWEGEN, SPORT HEEFT DE TOEKOMST 
Roermond is een compacte stad met omliggend een aantal kleinere kernen. In Roermond wonen op  
1 januari 2010 totaal 55.221 inwoners op een totale landoppervlakte van 60,91 km2. Het belang dat 
gemeenten in Nederland toekennen aan sporten en bewegen is in de afgelopen jaren toegenomen. 
Daar waar in het verleden het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid zich voornamelijk beperkte tot 
het beschikbaar stellen van sportaccommodaties ten behoeve van de beoefening van “sport als doel”, 
wordt in het moderne gemeentelijke sportbeleid het sporten en bewegen in toenemende mate ook 
gezien als middel om een groot aantal doelen binnen samenhangende beleidsterreinen te realiseren. 
In de gemeente Roermond is dit niet anders. De gemeente heeft hieraan onder andere invulling 
gegeven door het succesvol aanbieden van laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod via 
Sportservice Roermond. De verwachting is dat de belangen van gezondheidsbevorderend gedrag en 
het tonen van sociaal-maatschappelijke betrokkenheid nog verder zal groeien, waardoor ook de 
betekenis van sporten en bewegen de komende jaren nog verder toeneemt.  
 

2.3 UITGANGSPUNTEN GEMEENTELIJK SPORTACCOMMODATIEBELEID, HUIDIG EN 
      TOEKOMSTIG BELEID 
In het visiedocument sportaccommodaties 2020 zijn ten aanzien van het sportaccommodatiebeleid de 
navolgende uitgangspunten opgenomen: 

 Sportaccommodaties zijn beschikbaar en geschikt voor alle burgers van de gemeente Roermond 
(jong en oud, valide en minder valide) om te sporten en bewegen;   

 Sportaccommodaties zijn kwalitatief hoogwaardig, daar waar mogelijk multifunctioneel, en 
voorzien in een afgestemd aanbod op wijkniveau, wijkoverstijgend niveau, dan wel stadsniveau 
ook rekening houdende met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen;  

 Sportaccommodaties zijn voor alle burgers goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en veilig;  
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 Sportaccommodaties dienen optimaal te worden afgestemd op de kansen die de Maasplassen 
bieden voor watersport(mogelijkheden), wonen en verblijven. Bij de watersportaccommodaties zijn 
(tijdelijke) faciliteiten (mogelijk) ten behoeve van publiek, pers, etc.; 

 Watersportaccommodaties en de daarbij behorende (meerdaagse) evenementen bieden 
Roermond de mogelijkheid om de (internationale) bekendheid op het gebied van de watersport te 
vergroten; 

 Een aantal sportaccommodaties dienen geschikt te zijn voor de organisatie van grootschalige 
(internationale) topsportevenementen; 

 Sportaccommodaties en de daarbij behorende (meerdaagse) evenementen bieden Roermond de 
mogelijkheid om de (internationale) bekendheid op het gebied van topsport(evenementen) te 
vergroten;  

 Sportaccommodaties, welke geschikt zijn voor de organisatie van topsportevenementen, zijn 
tevens geschikt voor de beoefening van breedte- en topsport;  

 Een topsportaccommodatie en de beoefening van topsport op minimaal landelijk niveau draagt bij 
aan het verder vergroten van de naamsbekendheid van Roermond; 

 Op het gebied van de beoefening van topsport en het aanbod van een hiervoor passende 
sportaccommodatie liggen scoringskansen voor Roermond. 

 
Huidig beleid 
Het tot heden gevoerde gemeentelijk sportaccommodatiebeleid is veelal historisch gegroeid, vaak 
gebaseerd op één op één afspraken met georganiseerde sportaanbieders die gebruik maken van een 
geprivatiseerde sportaccommodatie en waarbij het sportbeleid “sport als doel” sterk herkenbaar is. Het 
huidige beleid kent daardoor grote verschillen in aspecten als: eigendom, verdeling verantwoordelijk-
heden, systeem van huurtarieven en hoogte van exploitatieonkostenvergoedingen. Het huidige 
sportaccommodatiebeleid is daardoor “versnipperd” en kan op onderdelen door sportverenigingen als 
“ongelijk” worden ervaren. 
 
Toekomstig beleid 
Binnen het toekomstig sportaccommodatiebeleid is sprake van een lokale overheid die zijn 
verantwoordelijkheid neemt door te zorgen voor een afgestemd aanbod aan sportaccommodaties, die 
door de burgers worden benut om actief te zijn en blijven binnen een breed sport- en beweegaanbod.  
De kerntaak van de gemeente is het aanbieden van basisvoorzieningen in gemeentelijke 
sportaccommodaties voor de bestaande Roermondse sportverenigingen, met aandacht voor de relatie 
kostprijs en tarieven. Het ontstaan van nieuw georganiseerd sportaanbod betekent niet automatisch 
dat hiervoor een nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie gerealiseerd wordt. Sportaccommodaties 
worden daarbij, naast sport als doel, ook ingezet voor sport als middel. De zorg voor groot 
onderhoud/renovatie van door de gemeente gewenste sportaccommodaties is daarbij een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daar waar sprake is van sportaccommodaties in gemeentelijk 
eigendom zorgt de gemeente voor groot onderhoud/renovatie. In de situatie van geprivatiseerde 
sportparken wordt middels subsidieverlening de sportvereniging, op het moment dat groot onderhoud 
en/of investeringen noodzakelijk zijn, in staat gesteld hiervoor zorg te dragen. In deze uitvoeringsnota 
wordt in de desbetreffende paragrafen ingegaan op de specifieke sportaccommodaties en de 
beleidsmatige consequenties.  
 

2.4 FINANCIËLE MIDDELEN 
In de voorgaande paragrafen zijn het belang van sporten en bewegen, de visie en de uitgangspunten 
van beleid kort benoemd. Bij de realisering van visie naar praktijk spelen financiële middelen een 
belangrijke rol. De gemeente Roermond heeft in de afgelopen jaren fors en verantwoord geïnvesteerd 
in sportaccommodaties. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen zijn daarbij ingezet 
al rekening houdende met het toekomstige sportaccommodatiebeleid. Deze uitvoeringsnota geeft een 
verdere vooruitblik naar het jaar 2020. Vroegtijdig wordt inzichtelijk gemaakt welke sportaccommo-
datievraagstukken in de komende jaren aan de orde komen. Dit is ook noodzakelijk in verband met 
besluitvorming over de inzet van de financiële middelen. Door zo veel als mogelijk gebruik te maken 
van multifunctionele sportaccommodaties worden kosten bespaard en wordt gestreefd naar een zo 
gezond mogelijke exploitatie van sportaccommodaties. In deze uitvoeringsnota wordt aangegeven 
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welke financiële middelen, naar verwachting, zijn gemoeid met de vertaling van visie naar uitvoering.  
In het proces tot vaststelling van deze nota is de financiële situatie van de gemeente sterk veranderd. 
De toekomstige financiële situatie maakt het noodzakelijk maatregelen te nemen. De reeds 
aangeboden concept uitvoeringsnota, welke onderdeel is geweest van de coalitieonderhandelingen, is 
herijkt binnen het huidige financiële perspectief en wordt nu, na overleg met de stichting sportraad 
Roermond en sportverenigingen, ter vaststelling aangeboden. Eén van de maatregelen in het kader 
van het “herijken binnen het huidige financiële perspectief” is de noodzaak tot het verhogen van 
tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties vanaf 2012. Een andere maatregel 
is uitstel van investeringen in de sportaccommodaties. Ook geldt dat binnen de gemeente Roermond 
een kerntakendiscussie plaats gaat vinden. De kerntakendiscussie dient voor de 
begrotingsbehandeling van 2012 te zijn afgerond. De uitkomsten van de kerntakendiscussie kunnen 
gevolgen hebben voor het sportaccommodatiebeleid en leiden tot aanpassingen van de nota. 
 

2.5 UITVOERINGSNOTA 
In deze en in toekomstige uitvoeringsnota’s wordt beschreven op welke wijze en op welk moment 
uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van het vastgestelde visiedocument sportaccommodaties 
2020. Aangezien het een visie betreft over meerdere jaren wordt de uitvoeringsnota periodiek  
geactualiseerd en aangeboden aan de gemeenteraad. In 2015 zal de tweede uitvoeringsnota aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. Daar waar van toepassing zal met betrokken partners in een 
vroegtijdig stadium overleg plaatsvinden over de praktische uitwerking van de uitvoeringsnota en/of 
voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tevens vormt deze eerste uitvoeringsnota de 
0-meting voor een groot aantal aspecten waarvan het belangrijk is deze gegevens jaarlijks te 
monitoren. Die gegevens zijn noodzakelijk in de advisering en motivering van beleidsbeslissingen. 
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3. VAN SPEERPUNT NAAR UITVOERING 

 

3.1 ROERMOND HEEFT KWALITATIEF HOOGWAARDIGE SPORTACCOMMODATIES  

      AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE EN SCHAALGROOTTE 

 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
“Sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheid van burgers en is daardoor van eminent belang 
voor een goed leefklimaat in een stad waarin het goed en plezierig wonen is. Roermond is dan ook 
een stad die er groot belang aan hecht dat al haar burgers kunnen (blijven) sporten en bewegen. Een 
stad die burgers weet te stimuleren tot deelname aan aantrekkelijke en uitdagende sport- en 
beweegactiviteiten. Zo veel als mogelijk worden sportaccommodaties daarbij geclusterd met 
voorzieningen uit het welzijns- en onderwijsterrein. Hierdoor ontstaan multifunctionele 
(sport)accommodaties die efficiënt gebruik mogelijk maken.”  

 
Met bovenstaand kader wordt het belang van kwalitatief goede sportaccommodaties weergegeven. 
Immers zonder kwalitatief goede sportaccommodaties worden de genoemde doelstellingen niet 
optimaal gerealiseerd. Roermond kent momenteel een breed sportaanbod op/in buiten- en 
binnensportaccommodaties. Kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties hebben rechtstreeks 
raakvlak met de vraag wie verantwoordelijk is voor onderhoud/renovatie van de betreffende 
sportaccommodatie. De verantwoordelijkheid over (groot) onderhoud/renovatie van 
sportaccommodaties binnen de gemeente Roermond is divers en kent navolgende vormen: 

- de gemeente is geheel verantwoordelijk voor (groot) onderhoud/renovatie van de 
sportaccommodatie; 

- de verantwoordelijkheid voor (groot) onderhoud/renovatie van het totale sportpark is 
geprivatiseerd naar de georganiseerde sportaanbieder; 

- de verantwoordelijkheid voor (groot) onderhoud/renovatie van een sportpark is gesplitst 
(bepaalde onderdelen van een sportpark zijn geprivatiseerd naar de georganiseerde 
sportaanbieder, andere onderdelen zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente).  

 
Als kerntaak van de gemeente wordt gezien het aanbieden van basisvoorzieningen voor het kunnen 
beoefenen van de bepaalde tak van sport in gemeentelijke sportaccommodaties voor de bestaande 
Roermondse sportverenigingen, met aandacht voor de relatie kostprijs en tarieven. Het ontstaan van 
nieuw georganiseerd sportaanbod betekent derhalve niet automatisch dat hiervoor een nieuwe 
gemeentelijke sportaccommodatie wordt gerealiseerd. De beschreven kerntaak vraagt om 
uniformering van het gemeentelijk binnen- en buitensportaccommodatiebeleid. Uniformering wordt 
bereikt door de verantwoordelijkheid te nemen van de zorg/financiering van groot onderhoud/renovatie 
van de sportaccommodaties, passende binnen de beschreven kerntaak. Het systeem van 
exploitatieonkostenvergoedingen voor geprivatiseerde sportparken wordt gewijzigd. Op het moment 
dat een investering/groot onderhoud in een geprivatiseerd sportpark noodzakelijk is, dient de 
betreffende sportvereniging een verzoek om investeringssubsidie in. Op basis daarvan en nadat de 
noodzaak is vastgesteld, wordt de gemeenteraad voorgesteld hiervoor een investeringssubsidie te 
verstrekken. Voor het uitvoeren van het jaarlijks/regulier onderhoud blijven de betreffende 
sportverenigingen een afgestemde exploitatieonkostenvergoeding ontvangen. 
 
Deze werkwijze: 

- voorkomt versnippering van financiële middelen; 
- biedt de gemeente de mogelijkheid sterker de regierol te nemen in de verantwoordelijkheid 

over de kwaliteit van sportaccommodaties;  
- draagt bij aan een uniform gemeentelijk sportaccommodatiebeleid.  

 
Verder in dit hoofdstuk zijn, specifiek per sportaccommodatie, uitvoeringspunten opgenomen die tot 
het uniforme sportaccommodatiebeleid leiden. Dit sportaccommodatiebeleid van de gemeente draagt 
er verder toe bij dat de georganiseerde sportaanbieder zich zo veel als mogelijk kan focussen op zijn 
“corebusiness”, namelijk het verzorgen van kwalitatief goed sportaanbod op/binnen een gemeentelijke 
sportaccommodatie.   
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In de gemeente Roermond zijn, na gereedkomen van de sporthal in Herten, 5 sporthallen (in 4 
sportaccommodaties) aanwezig. Deze gemeentelijke sportaccommodaties zijn belangrijke 
voorzieningen voor het georganiseerde sportaanbod, het onderwijs en overige 
(breedte)sportactiviteiten. Voor deze accommodaties geldt dat de bezetting wordt gemonitord.  
 
Bij het opstellen van deze uitvoeringsnota is verder geconstateerd dat de door de gemeente 
gehanteerde tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties (binnen- en buitensport) verschillen 
kennen. Een situatie die historisch is gegroeid en nu wordt gewijzigd. Daarnaast zijn de Roermondse 
tarieven bijzonder laag vergeleken met de regio. Een tariefsverhoging is dan ook verdedigbaar maar 
ook gelet op de toekomstige financiële situatie van de gemeente onontkoombaar. Een uitvoeringspunt 
hiervan is, naast een algehele verhoging van de huurtarieven van alle sportaccommodaties, de 
aanpassing van het gemeentelijke tarievenbeleid voor de voetbalaccommodaties. Voor de 
voetbalaccommodaties geldt momenteel dat voor het hoofdveld geen huur in rekening wordt gebracht 
(€ 2.296,00 inclusief btw per jaar). Met ingang van 2012 wordt de huur van het hoofdveld wel in 
rekening gebracht. Hierbij is sprake van een gefaseerde invoering met een verhoging van 10% om de 
twee jaren totdat het volledige tarief is bereikt. Gelet op het belang van het laagdrempelig kunnen 
sporten wordt, als compensatie van de huurverhogingen bij de gemeentelijke sportaccommodaties de 
subsidie voor jeugdleden naar boven bijgesteld. De verhoging bedraagt in 2012 en 2013 een bedrag 
van € 3,35 en in 2014 en 2015 een bedrag van € 6,90 per jeugdlid. De voorgenomen verhogingen in 
2016 en 2017 bedragen € 10,75, in 2018 en 2019 € 14,85 en vanaf 2020 € 19,25 per jeugdlid.   
 
Daarnaast geldt dat ten aanzien van de sportaccommodaties een veelheid van juridische 
overeenkomsten zijn afgesloten. Met de afdeling Juridische Zaken en Eigendommen worden deze in 
2012 met de betrokken sportverenigingen geïnventariseerd en waar mogelijk aangepast.  
 
Goede en voldoende parkeergelegenheid, inclusief een fietsenstalling, is een belangrijke 
randvoorwaarde bij de sportaccommodaties. Voor zover deze zijn gelegen binnen de omheining van 
de sportaccommodatie ligt de verantwoordelijkheid over onderhoud, vervanging enzovoorts bij de 
afdeling Sport en Bewegen. Bij sportaccommodaties waar deze zijn gelegen buiten de 
accommodatieomheining, geldt dat deze als openbare ruimte wordt aangemerkt en derhalve 
toebehoort bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De kwaliteitseis van de parkeerplaatsen is dat 
deze voldoen aan de Technische Inrichtingseis Roermond. De parkeervoorziening van het zwembad 
de Roerdomp en de Jo Gerrishal vraagt op termijn om onderhoud. Echter ook de overige 
parkeergelegenheden dienen op termijn op het niveau van de door de gemeente gestelde eis te 
worden gebracht.  
 
Voor een aantal sporten geldt dat deze een regionale functie vervult. Die sporten worden niet in iedere 
gemeente aangeboden. Afstemming van het aanbod van sportaccommodaties op regionale schaal 
heeft tot heden niet plaatsgevonden. In 2010 is het Huis voor de Sport Limburg in de regio Midden- 
Limburg gestart met een inventarisatie van het aanbod aan gemeentelijke sportaccommodaties met 
onder andere als doel een regionale afstemming van het sportaccommodatieaanbod. Bestuurlijke 
overleggen in het laatste kwartaal van 2010 zijn een vervolg om te komen tot een afstemming van het 
aanbod van sportaccommodaties op regionaal niveau. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt:  
01 

Naar een uniform gemeentelijk binnen- en buitensportaccommodatie-
beleid.  

Actie Uniformeren gemeentelijk sportaccommodatiebeleid met een sterke regierol 
van de gemeente en uniforme afspraken voor gebruikers van  
sportaccommodaties. De zorg over groot onderhoud/renovatie van de  
sportaccommodaties is daarbij een verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Planning Dit uitvoeringspunt is per sportaccommodatie verder in deze uitvoeringsnota 
geconcretiseerd. 

Kosten Zie paragraaf 3.3 van deze uitvoeringsnota. 
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Uitvoeringspunt: 
02 

Subsidie bij groot onderhoud/renovatie in geval van geprivatiseerde 
accommodatie. 

Actie Indien groot onderhoud/renovatie noodzakelijk is binnen een 
sportaccommodatie, waarbinnen tot vaststelling van deze nota de 
verantwoordelijkheid van groot onderhoud/renovatie was overgedragen aan 
de georganiseerde sportaanbieder, wordt aan die sportaanbieder op verzoek 
een investeringssubsidie toegekend. De exploitatieonkostenvergoeding 
(benodigd voor regulier onderhoud) wordt hierop aangepast.         

Planning Vanaf 2012. 

Inkomsten Zie paragraaf 3.3. 

 

Uitvoeringspunt: 
03 

Herziening tarievenbeleid gemeentelijke sportaccommodaties. 

Actie Het is noodzakelijk het tarievenbeleid van de gemeentelijke 
sportaccommodaties te herzien.  

Planning Vanaf 2012. 

Inkomsten Zie paragrafen 3.2 en 3.3. 

 

Uitvoeringspunt: 
04A en 04B 

Kwaliteit parkeerplaatsen/fietsenstallingen bij sportaccommodaties. 

Actie Een aantal parkeerplaatsen/fietsenstallingen bij sportaccommodaties voldoet 
niet geheel aan de door de gemeente gestelde Technische Inrichtingseis 
Roermond. Deze worden, op het moment dat er investeringsmogelijkheden 
zijn, kwalitatief op de maat gebracht van de gestelde inrichtingseis.  

Planning 2015. 

Kosten 04A: Investeringsbedrag 2015 € 150.000,00.  
04B: Onderhoud € 20.000,00 per jaar vanaf 2015. 

 

Uitvoeringspunt: 
05 

Regionale visie aanbod sportaccommodaties. 

Actie Het opstellen van een regionale visie over het aanbod van 
sportaccommodaties, met ondersteuning van het Huis voor de Sport Limburg 

Planning 2010 en 2011. 

Kosten Dekking kosten uit regulier sportbudget. 

 

 
3.2 BINNENSPORTACCOMMODATIES 
 

3.2.1 OVERDEKTE ZWEMBADEN 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
“Roermond beschikt nu over één binnenzwembad met een aantrekkelijke uitstraling voor met name 
de burgers van Roermond. Uit de “Rapportage Sport 2008” blijkt dat zwemmen al een geruim aantal 
jaren de meest populaire vorm van solosporten is. De gerede verwachting is dat die populariteit 
eerder zal toe- dan afnemen. Zwemmen, en zeker in een binnenzwembad, is een populaire 
sportactiviteit voor senioren.  
Het binnenzwembad blijft dan ook een belangrijk en aantrekkelijk vormgegeven zwembad, afgestemd 
op de eisen en wensen van de burger. Mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren, door extra 
voorzieningen te creëren, worden benut. Dit binnenzwembad valt binnen niveau 1.  
De schaalgrootte is stedelijk en deels regionaal en wordt grotendeels bepaald door de vraag, oftewel 
door de behoefte van de doelgroep.” 
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De binnenaccommodatie van zwembad de Roerdomp bestaat uit een wedstrijdbad en recreatiebaden. 
In 2009 is zwembad de Roerdomp grondig verbouwd en gerenoveerd. Hierdoor is het zwembad, 
zeker voor wat betreft technische aspecten, gemoderniseerd en gereed voor de nabije toekomst. 
De bezetting van de binnenbaden is 96% (cijfers 2009). Het aantal nog beschikbare zwemuren voor 
het binnenbad is bijzonder schaars en betreft de onrendabele uren. De capaciteit van het zwembad 
voor wat betreft het (verenigings)gebruik is niet in overeenstemming met de vraag. Niet alle 
aanvragen voor (verenigings)gebruik kunnen worden ingepland. Hierdoor blijft een afgestemd, 
transparant en overwogen toewijzingsbeleid voor de zwembaduren van belang. Daarbij geldt dat er 
een toenemende vraag naar zwembaduren is van de afdeling Limburg van de Nederlandse 
Koninklijke Zwembond. Deze bond wil sterk inzetten op het verder stimuleren en promoten van de 
zwemsport. 
 

Gelet op de vraag naar zwembaduren en een betere exploitatie van het 
zwembad (zowel het binnen- als buitenzwembad) wordt de haalbaarheid van 
het verruimen van de zwemwatercapaciteit onderzocht. Dit onderzoek wordt in 
2010 uitgevoerd en de resultaten, inclusief voorstellen, worden vervolgens 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
 

Het zwembad past binnen de kaders van het visiedocument sportaccommodaties 2020 en is geheel in 
eigendom van de gemeente. De zorg voor een kwalitatief goede accommodatie is daarmee een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit is conform het gewenste sportaccommodatiebeleid.  
 
De horecafaciliteiten van het zwembad zijn uitbesteed aan een externe partner. Voor de bezoeker 
wordt het zwembad als één geheel gezien. In het exploiteren van het zwembad dient er een 
gelijkwaardig kwaliteitsniveau te zijn in de gehele accommodatie. Aandachtspunt hierbinnen is 
eveneens de horecavoorziening, mede gezien vanuit de gebouwelijke mogelijkheden.  
 
Alhoewel het zwembadcomplex als zodanig een uitstekende accommodatie is, dient er aandacht te 
zijn en blijven voor een veilige bereikbaarheid. Overlastgevend gedrag wordt niet getolereerd en 
vraagt om een alerte reactie. Hierbij vindt samenwerking plaats met de betrokken partners.  
 
Het exploitatietekort van het zwembad dient, mede door de financiële situatie, te worden verminderd. 
Een tariefsverhoging van 5% per 1-1-2012, oplopend tot 25% in 2020 over de in 2010 gehanteerde 
tarieven, onafhankelijk en exclusief de jaarlijkse tariefaanpassing (indexering) conform de begroting, is 
noodzakelijk.  
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
06 

Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van zwembad de Roerdomp. 

Actie Haalbaarheidsonderzoek verruimen zwemwatercapaciteit. 

Planning Onderzoek en advisering in 2010. 

Kosten Onderzoek: € 6.000,= (betaalbaar gesteld uit reguliere begroting). 

 

Uitvoeringspunt: 
07 

Kwaliteit zwembad de Roerdomp. 

Actie Zorg voor een gelijke kwaliteit voor de gehele accommodatie, rekening 
houdende met de uitbesteding van het onderdeel met betrekking tot de 
horeca en met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de uitbater. 

Planning Start en afronding in 2011. 

Kosten Geen extra lasten voor de gemeente. 
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Uitvoeringspunt: 
08 

Bestrijden overlastgevend gedrag zwembad de Roerdomp. 

Actie Overlastgevend gedrag tot uiterlijk 1 uur na sluitingstijd, in overleg met 
betrokken partners, bestrijden. Mogelijk door inzet particuliere beveiliging. 

Planning 2012 t/m 2020. 

Kosten Jaarlijks vanaf 2012: € 8.000,00. 

 

Uitvoeringspunt: 
09 

Verhogen inkomsten zwembad de Roerdomp. 

Actie Aanpassing van alle tarieven met 5% per 1-1-2012, oplopend tot 25% in 
2020, ten opzichte van de tarieven in 2010. 

Planning 2012 t/m 2020. 

Kosten Meeropbrengst entree/huurgelden geraamd op € 21.755,00 in 2012 naar 
€ 108.779,00 vanaf 2020. 

 
 

3.2.2 SPORTHALLEN 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Het gebruik van sporthallen gaat wijzigen. De belangstelling voor de beoefening van prestatieve 
teamsport bij met name senioren neemt af. Dit heeft een verminderende vraag naar sporthaluren in 
de avonduren en weekenden tot gevolg. De sportbehoefte van de senior wijzigt en er zal een 
toenemende vraag naar sporthaluren overdag optreden (o.a. in relatie tot Meer Bewegen voor 
Ouderen). Mogelijke wijzigingen van het leerlingenaantal zullen eveneens gevolgen hebben voor het 
aantal uren gymnastiek dat in sporthallen wordt gegeven. De gewijzigde vraag naar sporthaluren 
heeft gevolgen voor het aantal sporthallen in Roermond. Bovenstaande komt overeen met de 
conclusies van het door Hospitality Consultancy in 2007 uitgevoerd onderzoek naar de toekomstige 
behoefte aan sporthallen in Roermond. Eén van de conclusies uit dat onderzoek is dat met de 
aanwezigheid van 3 volwaardige sporthallen toekomstig wordt voorzien in de sportbehoefte van de 
burgers, het onderwijs en de sportverenigingen. Sporthallen zijn daarbij niet wijkgebonden 
sportaccommodaties en worden ingedeeld in niveau 2. 

 
In Roermond zijn momenteel de sporthallen Donderberg, Jo Gerris (dubbele hal) en Swalmen 
aanwezig. In Herten is een nieuwe sporthal gerealiseerd, die vanaf het schooljaar 2010-2011 in 
gebruik is genomen. De gemeente Roermond beschikt hierdoor over 5 sporthallen binnen 4 
sportaccommodaties. Alle genoemde sporthallen zijn in eigendom van de gemeente en kunnen tevens 
fungeren voor opvang in geval van calamiteiten. De zorg voor kwalitatieve goede sporthallen is 
daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente. De (georganiseerde) sportaanbieder kan zich 
geheel richten op een kwalitatief goed sportaanbod. De eigendomssituatie doet recht aan het 
gewenste gemeentelijk sportaccommodatiebeleid en blijft gehandhaafd. 

Als norm, dat een sporthal in behoefte voorziet, geldt dat deze minimaal 2000 uren per jaar wordt  
gebruikt (bron HC-rapport 2007). De bezetting van de sporthallen 
wordt jaarlijks gemonitord. Uit de monitoring 2009 blijkt dat de 
sporthallen Donderberg (2380 uren), Jo Gerrishal 1 (2645 uren) en 
Jo Gerrishal 2 (2193 uren) een bezetting kenden van aanzienlijk 
meer dan 2000 uren. De sporthal in Swalmen kende in 2009 een 
bezetting van 1908 uren. Voor de sporthal in Swalmen geldt dat met 
name het gebruik door het voortgezet onderwijs  
(gymnastiekonderwijs) is gedaald (van 1302 uren in 2007 naar 920 
uren in 2009). Behalve dat hierdoor de bezetting daalt tot net onder 
de 2000 uren, zal er sprake zijn van een forse vermindering van de huurinkomsten. Aandachtspunt is 
het verhogen van de bezettingsgraad van de sporthallen in de daluren. Voor een verder inzicht in het 
gebruik van de sporthallen wordt verwezen naar bijlage A.   
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De sporthal Jo Gerris vormt met zijn “dubbele” hal een belangrijke overdekte sportaccommodatie in 
Roermond. Het knelpunt is dat de bergruimte van “hal 2” van deze accommodatie ontoereikend is.  
Uitbreiding van de bergruimte is dan ook dringend gewenst. Gelet op de financiële situatie wordt, 
vooralsnog, naar een “low budget”-oplossing gezocht.  
 
Ten aanzien van de sporthallen dient er aandacht te zijn en blijven voor een veilige bereikbaarheid. 
Overlastgevend gedrag wordt niet getolereerd en vraagt om een alerte reactie. Hierbij vindt 
samenwerking plaats met de betrokken partners.   
 
Voor het reclamebeleid bij gemeentelijke sportaccommodaties geldt dat dit geactualiseerd dient te 
worden. Aanleiding is dat de overeenkomst met Zeegers Advertising gedateerd is, er toegenomen 
interesse van bedrijven/gebruikers is om te adverteren en ten slotte is er de realisatie van de sporthal 
in Herten. Actualisering van het reclamebeleid vindt uiterlijk in 2011 plaats. 
 
Laagdrempelig sporten en bewegen 
De gemeente Roermond hanteert een laagdrempelig sportbeleid. Hierdoor worden sport-
accommodaties tegen zeer lage tarieven ter beschikking gesteld. De financiële situatie van de 
gemeente maakt het noodzakelijk tariefsverhogingen, onafhankelijk en exclusief de jaarlijkse 
tariefaanpassing conform de begroting, door te voeren. Evenals de tarieven van het zwembad worden 
de tarieven van de sportaccommodaties verhoogd. In 2012 wordt een verhoging van 5% doorgevoerd, 
oplopend tot een verhoging van 25% in 2020 ten opzichte van de tarieven in 2010. Al eerder is 
opgemerkt dat verhoging van de tarieven het risico draagt dat het sporthalgebruik afneemt. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 

Uitvoeringspunt: 
10 

Monitoren bezetting gemeentelijke sporthallen in Roermond. 

Actie De bezetting van de gemeentelijke sporthallen in Roermond wordt jaarlijks 
gemonitord. Uitgangspunt is dat de sporthal in behoefte voorziet bij een 
bezetting van minimaal 2000 uren per jaar.  Aandachtspunt is verhogen van 
bezettingsgraad in daluren. 

Planning Jaarlijks.  

Kosten Geen. 

 

Uitvoeringspunt: 
11 

Actie bij daling bezetting van een sporthal tot beneden 2000 uren per 
jaar. 

Actie Bij een bezetting van een sporthal, die over een periode van drie 
aaneengesloten jaren minder bedraagt dan 2000 uur per jaar, wordt over het 
aanbod aan sporthallen een apart voorstel ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voorgelegd. In dat voorstel wordt ook de bezetting van de 
gemeentelijke gymzaal Hoogvonderen meegenomen (zie paragraaf 3.2.3).  

Planning n.v.t. 

Kosten Geen.  

 

Uitvoeringspunt: 
12 

Uitbreiding sporthal Jo Gerris met toestellenberging.   

Actie Sporthal Jo Gerris (hal 2) kent een gebrek aan bergingsruimte. Het is 
noodzakelijk de bergingsruimte uit te breiden. De financiële situatie van de 
gemeente maakt het noodzakelijk vooraleerst een “low budget”-oplossing te 
kiezen.  

Planning 2012 (herzien in 2015). 

Kosten PM. 
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Uitvoeringspunt: 
13 

Bestrijden overlastgevend gedrag sporthallen. 

Actie Overlastgevend gedrag, in overleg met betrokken partners, bestrijden. 
Mogelijk door inzet particuliere beveiliging. 

Planning 2012 t/m 2020. 

Kosten Jaarlijks vanaf 2012: € 8.000,00. 

 

Uitvoeringspunt: 
14 

Reclamebeleid gemeentelijke sportaccommodaties. 

Actie Het reclamebeleid is niet meer actueel en dient herzien te worden.  

Planning 2011. 

Inkomsten PM. 

 

Uitvoeringspunt: 
15  

Tarieven sporthallen/gymnastieklokaal Hoogvonderen. 

Actie De tarieven van de sporthallen en het gymnastieklokaal Hoogvonderen in 
Roermond worden verhoogd. Per 1-1-2012 wordt een verhoging van 5% 
doorgevoerd, oplopend tot een verhoging in 2020 van 25% ten opzichte van 
de tarieven 2010.  

Planning 2012. 

Inkomsten Rekening wordt gehouden met een meeropbrengst met € 10.866,00 in 2012 
tot een meeropbrengst van € 54.331,00 vanaf 2018. 

 
 

3.2.3 GYMNASTIEKLOKALEN 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De gymnastiekaccommodaties worden voornamelijk gebruikt voor het gymnastiekonderwijs van de 
scholen en daarnaast in de avonduren door sportverenigingen en (vrienden)clubs. 
Gymnastiekaccommodaties zijn hierdoor wijkgebonden voorzieningen en worden ondergebracht 
binnen niveau 3.  

 
De binnen de gemeente Roermond aanwezige gymnastieklokalen zijn voornamelijk in eigendom van 
de betreffende schoolbesturen. Ook zijn er enkele lokalen (in Brede Maatschappelijke Voorzieningen) 
die door de Stichting Welzijnsaccommodaties Roermond (SWAR) worden geëxploiteerd. Daarnaast 
heeft de gemeente Roermond 1 gymnastieklokaal (Hoogvonderen) in eigendom. Hierdoor is het 
onduidelijk of de aanwezige gymnastieklokalen optimaal worden ingezet. In 2011 wordt, in overleg 
met de genoemde partners, onderzocht of het gebruik van de gymnastieklokalen beter op elkaar kan 
worden afgestemd en/of dat mogelijk het gymnastieklokaal Hoogvonderen in eigendom wordt 
overgedragen aan het schoolbestuur Swalm en Roer. 
 
De gymzaal in eigendom van de gemeente betreft de gymnastiekzaal “Hoogvonderen”. 
Het maximale aantal gebruiksuren voor een gymnastiekzaal per jaar (uitgaande van 40 bezettings-
weken) bedraagt: 
Basisonderwijs 40 * 26 uren =        1040 uren 
Vereniginggebruik 46 * 37 uren (17.00 uur – 23.00 uur en zaterdaggebruik)  = 1702 uren 
Totaal          2742 uren 
 
Het gebruik van deze gymzaal betreft in 2009 in totaliteit 1515 uren. De gymzaal Hoogvonderen kent 
daarmee momenteel een bezetting van 55%. Van deze gymnastiekzaal wordt gebruik gemaakt door 
het onderwijs (basisscholen de Brink en de Bloesem tezamen 790 uur), enkele sportverenigingen en 
“vriendenclubs”. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een gymnastieklokaal 
voor het bewegingsonderwijs en de bezetting van de overige sporthallen in Roermond zijn de redenen 
dat deze gymzaal noodzakelijk is. Het gebruik van de gymzaal wordt, evenals het gebruik van de 
gemeentelijke sporthallen, gemonitord. 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
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Uitvoeringspunt: 
16 

Afstemming gebruik van in Roermond aanwezige gymnastieklokalen. 

Actie Met de SWAR en het schoolbestuur voor primair onderwijs vindt overleg 
plaats over het gebruik van de aanwezige gymnastieklokalen met als doel te 
bezien of een betere afstemming over de bezetting (exploitatie) mogelijk is. 
Mogelijk ook dat de gymzaal in eigendom wordt overgedragen aan het 
schoolbestuur Swalm en Roer. 

Planning 2011. 

Kosten Geen.  

 

Uitvoeringspunt: 
17 

Monitoren bezetting gymnastieklokaal Hoogvonderen. 

Actie De bezetting van deze gymnastiekzaal wordt gemonitord, zodat vroegtijdig 
kan worden ingespeeld op mogelijke aanpassingen in het kwantitatieve 
aanbod aan overdekte binnensportaccommodaties. Rekening dient daarbij 
gehouden te worden met het gebruik van deze gymzaal voor het 
gymnastiekonderwijs van twee basisscholen en de verantwoordelijkheid die 
de gemeente heeft in het aanbieden van een gymnastiekaccommodatie. 

Planning Jaarlijks.  

Kosten Geen.  

 

 
3.2.4 TAFELTENNISACCOMMODATIE 
 
Een aparte situatie geldt voor de aanwezige tafeltennisaccommodatie in Swalmen. Deze 
accommodatie is in eigendom van tafeltennisvereniging Destatec en is gelegen achter de sporthal aan 
de Peelveldlaan. Realisatie was noodzakelijk vanwege woningbouw aan de Bosstraat Zuid, waar de 
tafeltennisvereniging voorheen een eigen accommodatie had. Het betreft geen gemeentelijke, maar 
wel een gewenste accommodatie. Het beleid van de voormalige gemeente Swalmen continuerend, 
wordt aan de gebruiker een jaarlijkse exploitatieonkostenvergoeding verstrekt waarmee de vereniging 
in onderhoud/renovatie kan voorzien. De exploitatieonkostenvergoeding bedraagt in 2010 € 5.000,00 
en wordt gecontinueerd zolang het tafeltennisaanbod niet gelijkwaardig kan worden ondergebracht in 
een gemeentelijke sportaccommodatie in Swalmen. Gelet op de dalende verhuring van de sporthal in 
Swalmen wordt op termijn een bezuiniging van € 5.000,00 voorzien. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgend uitvoeringspunt: 

Uitvoeringspunt: 
18 

Exploitatie(onkosten)vergoeding tafeltennisaccommodatie. 

Actie Aan tafeltennisvereniging Destatec wordt een jaarlijkse exploitatie-
onkostenvergoeding verstrekt ter hoogte van € 5.000,00 ten behoeve van het 
onderhoud/renovatie van de tafeltennisaccommodatie in Swalmen, voor 
zolang het verenigingsgebruik niet kan worden ondergebracht in een 
gemeentelijke sportaccommodatie in Swalmen. 

Planning Continueren. 

Kosten Op termijn wordt een bezuiniging van € 5.000,00 voorzien. 
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3.3 BUITENSPORTACCOMMODATIES 
 

3.3.1 SPORTACCOMMODATIES VOOR VOETBAL 
 
Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Momenteel zijn er binnen de gemeente Roermond 8 sportaccommodaties voor voetbal aanwezig met 
in totaliteit 19 wedstrijdspeelvelden. Op basis van berekening is er in 2008 een normatieve behoefte 
aan 14 wedstrijdspeelvelden. Alhoewel de voetbalsport nog altijd nummer 1 is in de teamsporten zal, 
gezien over totaal Roermond, sprake zijn van een toekomstige afname van voetbalteams. Deze 
afname van teams zal met name optreden bij de senioren.  
Om kwalitatief hoogwaardige accommodaties voor voetbal te exploiteren en aangezien er normatief 
over (een toenemend aantal) te veel wedstrijdspeelvelden wordt beschikt, streven wij er naar het 
aantal sportaccommodaties voor voetbal waarbij sprake is van een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid terug te brengen naar 4. In die afname van sportparken voor voetbal is ook 
sprake van “natuurlijke afvloeiing”. In dit proces zullen wij vroegtijdig met de betreffende 
voetbalvereniging(en) in overleg treden over eigendoms-, beheers- en exploitatie-aspecten. De 4 
sportaccommodaties zijn geografisch optimaal verdeeld over de gemeente Roermond en kennen alle 
een hoog kwaliteitsniveau. De afname van het aantal accommodaties voor voetbal waarvoor de 
gemeente verantwoordelijkheid kent is een proces over meerdere jaren. Deze accommodaties vallen 
binnen niveau 2. 

 
Verantwoordelijkheid sportparken voor voetbal 
De verantwoordelijkheden over de kwaliteit van de thans aanwezige sportaccommodaties voor voetbal 
zijn versnipperd. De sportparken Kitskensberg en de Wijher zijn, met uitzondering van de kantines, 
geheel in eigendom van de gemeente. Onderhoud en renovatie van die sportparken, met uitzondering 
van de kantines, zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor de kleedlokalen die in gebruik zijn 
bij voetbalvereniging SVC2000 wordt momenteel onderzocht of vervanging van de vloeren gewenst is. 
In afwachting van het resultaat hiervan wordt voor 2012 budget gereserveerd voor mogelijke 
vervanging van deze vloeren. Bij de sportparken de Bosberg (Swalmen), Hoenderberg (Boukoul) en 
de Wolfsberg (Herten) zijn de verantwoordelijkheden voor wat betreft de kleedlokalen geprivatiseerd 
aan de betreffende voetbalverenigingen. De gemeentelijke zorg bij die sportparken betreft met name 
het onderhoud/renovatie van de speel- en trainingsvelden, ballenvangers, verlichting en de 
parkomheining. De sportparken voor voetbal in Leeuwen en Asenray zijn geheel in eigendom 
overgedragen aan de betreffende voetbalverenigingen. Door deze versnipperde verantwoordelijkheid 
is er geen uniform sportaccommodatiebeleid binnen de sportparken voor voetbal. Doelstelling is dan 
ook het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid voor de georganiseerde voetbalsport te uniformeren. 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat de zorg voor de basisvoorzieningen van die sportparken voor 
voetbal, passend binnen de kaders van het visiedocument sportaccommodaties 2020, een 
gemeentelijke verantwoordelijk is en dat de georganiseerde sportaanbieder zich zo veel als mogelijk 
kan richten op een kwalitatief goed sportaanbod. Hierdoor ontstaat, op termijn, een situatie die gelijk is 
aan de huidige situatie op de sportparken de Wijher en Kitskensberg. Hetgeen wordt verstaan onder  
basisvoorzieningen, is opgenomen in bijlage B. 
 
Streven van 7 naar 4 sportparken voor voetbal 
Door het verdwijnen van het sportpark Pierre Massy in 2009 is het aantal sportaccommodaties voor 
voetbal in Roermond gedaald naar 7. Bij de uitvoering van het visiedocument sportaccommodaties 
2020 daalt het aantal sportparken voor voetbal, waarbij sprake is van een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid, richting het jaar 2020 met 3. Onderstaand wordt op een aantal aspecten 
ingegaan en vervolgens wordt gemotiveerd aangegeven hoe te komen tot uiteindelijk 4 gemeentelijke 
sportparken voor voetbal. Deze benaderingswijze geeft de gebruikers van de sportparken voor voetbal 
vroegtijdig duidelijkheid over de toekomst. Desinvesteringen door de gemeente of de verenigingen 
dienen hierbij te worden voorkomen. De uiteindelijke 4 sportparken voor voetbal kennen een uniform 
gemeentelijk sportaccommodatiebeleid. Met de betrokken voetbalverenigingen wordt structureel 
overleg gevoerd over dit accommodatievraagstuk, waarbij aspecten als toekomstperspectief en 
levensvatbaarheid van de vereniging ook in relatie tot de exploitatie van het sportpark aan de orde 
worden gesteld. Indien samenwerking op basis van eigen initiatieven tot stand komt waardoor tevens 
een reductie van sportparken wordt bewerkstelligd, draagt dit bij aan de succesfactor om te komen tot 
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multifunctionele en kwalitatief goede sportaccommodaties. Gelet hierop worden verenigingen in die 
samenwerking (financieel) ondersteund. 
 
Normatieve behoefte speelvelden seizoen 2009-2010 
Voor het berekenen van de normatieve behoefte aan speelvelden voor voetbal wordt gebruik gemaakt 
van de normen van het NOC/NSF. De normatieve behoefte aan voetbalspeelvelden in Roermond in 
het seizoen 2009-2010 bedraagt 12. Er zijn momenteel 17,5 speelvelden aanwezig binnen de 
sportparken voor voetbal (rekening houdende met 0,5 veld op sportpark Hoenderberg in Boukoul 
bestemd voor zevental-voetbal). Dit betekent dat er in het seizoen 2009-2010 een normatief overschot 
aan speelvelden is van 5,5. De normatieve berekening is gebaseerd op de behoefte aan speelvelden 
voor competitiedeelname waarbij wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van uit- en 
thuiswedstrijden over de beschikbare jeugd- en seniorenteams. De 
normatieve berekening is dan ook bestemd voor het in beeld brengen van 
de behoefte aan speelvelden in de weekenden. Er zijn momenteel enkele 
voetbalverenigingen die, om voor de vereniging geldende praktische 
redenen, de gelijke verdeling van teams over thuis- en uitwedstrijden niet 
hanteren. Deze verenigingen kiezen er voor alle seniorenteams op 
dezelfde zondag hun thuiswedstrijd te laten spelen. Dit betekent dat het 
sportpark de ene zondag wel en de andere zondag niet gebruikt wordt. 
Deze gehanteerde werkwijze betekent dat er een grotere behoefte aan 
speelvelden is dan de normatieve behoefte. Een specificatie over de 
normatieve behoefte aan speelvelden en de wijze van berekening volgens 
NOC/NSF normen is opgenomen in bijlage C.  
 
Normatieve behoefte trainingsvelden 
Behalve ten behoeve van deelname aan competitiewedstrijden is de voetbalaccommodatie benodigd 
voor het verzorgen van trainingsactiviteiten. Op basis van de NOC/NSF-normen blijkt dat de 
voetbalverenigingen SHH en SVC2000, op basis van het huidige aantal teams (seizoen 2009-2010), 
normatief behoefte hebben aan 2 trainingsvelden. Alle overige voetbalverenigingen hebben, eveneens 
op basis van het aantal teams (seizoen 2009-2010), een normatieve behoefte aan 1 trainingsveld 
binnen het huidige sportpark. De trainingscapaciteit op alle 7 sportparken voor voetbal voldoet aan de 
NOC/NSF normering (zie bijlage D). De normatief berekende trainingsbehoefte staat onder druk met 
de praktijk. De reden hiervan is het aantal trainingen dat voetbalverenigingen aanbieden. De 
normberekening houdt in, dat de helft van het aantal normteams 1 training per week krijgt 
aangeboden, echter in de praktijk blijkt dat de voetbalverenigingen veel meer normteams (minimaal) 2 
trainingen per week aanbieden. Nog los van de benodigde 
trainingscapaciteit heeft dit ook consequenties voor de kwaliteit van de 
trainings- en/of wedstrijdspeelvelden. Door de wijze waarop 
voetbalverenigingen trainingen aanbieden, worden in sommige 
gevallen ook trainingen aangeboden op speelvelden. Dit kan nadelige 
gevolgen voor de kwaliteit van het speelveld hebben. Daarbij, en dat in 
tegenstelling tot sporthalgebruik, betalen de voetbalverenigingen 
(uitgezonderd SC Leeuwen en RKAVC) een huurvergoeding per jaar, 
waarbij geen rekening wordt gehouden met de mate van gebruik van 
de accommodatie. Indien het daadwerkelijk gebruik door de 
voetbalverenigingen wordt afgezet tegen de thans geldende 
huurtarieven, dan is de conclusie dat er sprake is van een tarief dat 
niet in verhouding staat met de tarieven van overige gemeentelijke 
sportaccommodaties.  
 
Kosten onderhoud sportparken voor voetbal 
Het onderhoud van sportparken voor voetbal is kostbaar en bedraagt circa € 8.000,00 tot € 11.000,00 
per speelveld per jaar. Daarnaast kunnen de kosten van het onderhoud van een voetbalveld sterk 
worden beïnvloed door onvoorziene omstandigheden (extreme weersgesteldheid, bestrijden 
engerling, enzovoorts). Als huurvergoeding wordt momenteel per speel- of trainingsveld een bedrag 
gehanteerd van € 2.296,00 (inclusief 19% BTW per jaar. Voor het hoofdveld wordt géén vergoeding 
gevraagd. Deze systematiek is historisch ontstaan. Aangegeven is al dat op deze wijze een huurtarief 
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wordt gehanteerd dat, berekend op de kosten per uur, niet in verhouding staat met overige 
gehanteerde huurtarieven.  
 
De tarieven van de sportaccommodaties voor voetbal worden dan ook aangepast met als doelstelling 
uniformering van het tarievensysteem en vermindering van het exploitatietekort (exclusief overhead).  
Vanaf het jaar 2012 wordt het hoofdveld niet meer gratis in gebruik gegeven en wordt stapsgewijs een 
huurtarief ingevoerd. In 2012 wordt 10% van het geldend huurtarief voor een voetbalveld voor het 
gebruik van het hoofdveld in rekening gebracht. Om de twee jaar wordt dat huurtarief met 10% 
verhoogd totdat 100% van het geldend huurtarief is bereikt. Tevens vindt per 1-1-2012 een verhoging 
plaats van 5% over de huurvergoeding van de velden. Deze huurverhoging loopt op tot 25% in 2020. 
De tariefsverhoging is daarmee gelijk aan de overige accommodaties. Deze verhogingen zijn 
onafhankelijk en exclusief de jaarlijkse tariefaanpassing conform de begroting. Tenslotte wordt vanaf 
2012 een differentiatie in het huurtarief aangebracht waardoor verschillen optreden voor het gebruik 
van een natuurgrasveld en een kunstgrasveld. Een beleid dat door meerdere gemeenten wordt 
gehanteerd ten aanzien van het tarief voor het gebruik van een kunstgrasveld is het tarief zoals dit 
geldt voor een natuurgrasveld met de factor 3 te vermenigvuldigen. Reden hiervan is het optimale 
aantal gebruiksuren ook in relatie tot de kwaliteit van een kunstgrasveld. In Roermond maakt 
voetbalvereniging SHH gebruik van een kunstgrasveld. Het huurtarief dat SHH in rekening wordt 
gebracht is nog gebaseerd op het gebruik van een natuurgrasveld. Gelet op bovenstaande wordt het 
tarief voor het gebruik van een kunstgrasveld met ingang van het jaar 2012 gesteld op € 6.888,00 
inclusief btw. Voor SHH, dat geconfronteerd wordt met dit nieuwe tarief, wordt de verhoging in vier 
gelijke stappen van 25% doorgevoerd (2012, 2014, 2016 en 2018). Dit betekent dat aan SHH per  
1-1-2018 het dan geldende tarief voor het gebruik van het huidige kunstgrasveld in rekening wordt 
gebracht. Voor incidenteel commercieel gebruik van het kunstgrasveld wordt per 2012 een tarief 
gehanteerd van € 100,00 exclusief btw per uur. Voor incidenteel gebruik van een natuurgrasveld wordt 
per 2012 een tarief gehanteerd van € 33,00 exclusief btw per uur. 
 
Met de huidige huurinkomsten worden de kosten van onderhoud/renovatie nauwelijks gedekt. Ook 
met de nieuwe tarieven is geen volledige dekking van de kosten. Los van de tariefsverhoging is het 
derhalve van groot belang, voor zowel voetbalvereniging als gemeente, om het aantal aanwezige 
speel- en trainingsvelden zo goed als mogelijk af te stemmen op de normatieve behoefte. Voor een 
specificatie van de kosten van de buitensportaccommodaties in het jaar 2008 wordt verwezen naar 
bijlage E. 
 
Ontwikkelingen bij voetbalverenigingen 
Bij de te maken keuzes over aantal en ligging van de sportparken voor voetbal is het tevens van 
belang de ontwikkelingen bij de voetbalverenigingen mee te wegen in de besluitvorming. Het ligt niet 
voor de hand om van de sportparken de sportbestemming af te halen zolang deze gebruikt worden 
door voldoende sterke en florerende voetbalverenigingen. De vraag die hierbij opkomt is wanneer er 
sprake is van een sterke en florerende 
vereniging. Het antwoord hierop is niet eenvoudig 
te geven. In ieder geval dient er sprake te zijn van 
een financieel gezonde vereniging, die gebruik 
maakt van een (qua omvang) afgestemd 
sportpark. Een ander aspect in de weg naar 4 
gemeentelijke sportparken voor voetbal is in 
welke mate de voetbalverenigingen beschikken 
over jeugdspelers. Juist voor jeugdspelers kan 
het verdwijnen van een sportpark grote gevolgen 
hebben. Deze gevolgen worden verzacht indien, 
op redelijke afstand, een kwalitatief goed (of 
beter) alternatief wordt geboden. Met betrekking 
tot het aantal jeugdspelers geldt dat de voetbalverenigingen SHH (412 jeugdleden) en SVC2000 (332 
jeugdleden) de voetbalverenigingen zijn met de meeste jeugdleden. De voetbalverenigingen VV 
Boekoel (113 jeugdleden) en RKAVC (45 jeugdleden) kennen daarentegen de kleinste jeugdafdeling. 
Bovenstaande aantallen zijn gebaseerd op het voetbalseizoen 2009-2010. 
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Los van het aantal jeugdleden bij de voetbalverenigingen is het interessant inzicht te hebben waar de 
jeugdleden van de voetbalverenigingen woonachtig zijn. De vraag wordt dan beantwoord of de 
jeugdleden woonachtig zijn in de betreffende wijk/buurt waar ook het sportpark gelegen is.  
 
Uit bijlage G blijkt dat met name de voetbalverenigingen VV Boekoel (50%) en SC Leeuwen (82%) 
een jeugdledenbestand kennen waarbij er in grote mate sprake van is dat jeugdleden woonachtig zijn 
in een andere wijk dan waar de voetbalaccommodatie is gelegen. Het betreft dus jeugdleden 
waarvoor geldt dat, ondanks dat dichter bij huis een sportaccommodatie voor voetbal is gelegen, deze 
toch (moeten) kiezen (bijvoorbeeld door een ledenstop bij een andere voetbalvereniging) voor de 
verder gelegen sportaccommodatie/voetbalvereniging. De ontwikkelingen bij de voetbalverenigingen 
(seniorenteams, jeugdteams en woonwijk ten opzichte van ligging sportpark) worden de komende 
jaren gemonitord. Voor een overzicht van het aantal voetbalteams bij de voetbalverenigingen in het 
seizoen 2009-2010 wordt verwezen naar bijlagen G en H. 
 
Sportparken voor voetbal geografisch optimaal verdeeld over de gemeente Roermond met een 
bereik voor 10.000 tot 20.000 inwoners en mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik 
 

De gemeente Roermond telt op 1 januari 2010 totaal 55.221 
inwoners. Ruim 80% van de burgers in de gemeente is woonachtig 
in de door de Wilhelminasingel (N280), de A73 en de 
Maas(plassen) begrensde woonwijken. In totaliteit wonen hier 
44.454 inwoners. 10.767 inwoners van Roermond (19,5%) zijn 
woonachtig in Leeuwen, Asenray, Asselt, Swalmen en Boukoul. 
Van dit aantal wonen 7.426 burgers in Swalmen (13,4%). In het 
vinden van de meest geschikte locaties voor de sportparken waar 
(in ieder geval ook) voetbal kan worden beoefend, dient met de 
aanwezige infrastructuur van de gemeente rekening te worden 
gehouden.  
De openbare ruimte binnen de aan elkaar geclusterde woonwijken 
(waarin 44.454 burgers woonachtig zijn) biedt geen mogelijkheden 

voor het ontwikkelen en realiseren van nieuwe (grootschalige) multifunctionele sportaccommodaties. 
Een dergelijke mogelijkheid ontstaat pas op het moment dat een (gedeelte van een) wijk gesloopt en 
voor het realiseren van een dergelijke sportaccommodatie gekozen wordt. Een ontwikkeling die los 
van demografische ontwikkelingen, in ieder geval op middellange termijn, niet te verwachten is. Dit 
betekent dat ten aanzien van de sportparken voor voetbal, zeker voor wat betreft de geclusterde 
woonwijken waarbinnen 44.454 burgers woonachtig zijn, kansen benut dienen te worden om 
bestaande sportparken zo optimaal mogelijk te laten voldoen aan de uitgangspunten van het 
vastgestelde visiedocument sportaccommodaties 2020. 
 
In het overzicht in bijlage I worden de aanwezige sportparken voor voetbal beoordeeld op de 
uitgangspunten van het visiedocument sportaccommodaties 2020. Uit bijlage J blijkt dat de 
sportparken voor voetbal de Wijher, Kitskensberg en de Wolfsberg een voedingsgebied kennen 
tussen de 10.000 en 20.000 inwoners. Uit deze bijlagen blijkt dat de huidige sportparken voor voetbal 
de Wolfsberg, de Wijher en Kitskensberg prima passen of verder passend te maken zijn om te 
voldoen aan de kaders, zoals gesteld in het visiedocument sportaccommodaties 2020.  
 
Behalve de verzorging voor de georganiseerde voetbalsport in het geclusterde stedelijke gebied 
dienen keuzes gemaakt te worden in het accommodatievraagstuk voor de georganiseerde 
voetbalsport voor het gebied Leeuwen, Asenray, Asselt, Swalmen en Boukoul. Dit gebied (met 
uitzondering van Swalmen) is meer landelijk en daarmee niet te vergelijken met het geclusterde 
stedelijke binnengebied. Gebaseerd op een bereik van een sportpark voor voetbal gericht op 10.000 
tot 20.000 inwoners, ziet de gemeente toekomstig een verantwoordelijkheid binnen dit gebied voor 1 
sportpark voor voetbal. Binnen het gebied zijn momenteel 4 sportparken voor voetbal aanwezig (in 
Leeuwen, Asenray, Boukoul en Swalmen). Voor het omgevingsgebied van deze sportparken wordt 
verwezen naar bijlage K. Uit deze bijlage blijkt dat geen van deze sportparken voldoet aan het 
gestelde kader van een omgevingsbereik tussen de 10.000 en 20.000 inwoners. Gelet op de 
betekenis van een voetbalvereniging voor de leefbaarheid in de kleine kernen dient weloverwogen  
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een keuze te worden gemaakt over een toekomstige sportaccommodatie voor voetbal, waarbij wordt 
aangesloten op het visiedocument sportaccommodaties 2020. In 2014 wordt hiertoe een extern 
onderzoek verricht. Tot besluitvorming over de resultaten van het onderzoek worden de huidige 
afspraken voor de 4 sportparken (Leeuwen, Asenray, Boukoul, Swalmen) gecontinueerd.  
Over de voortgang van dit proces wordt met de voetbalverenigingen overleg gevoerd, waarbij 
aspecten als levensvatbaarheid en toekomstperspectief van de vereniging ook in relatie tot de 
exploitatie van het sportpark aan de orde wordt gesteld.  
 
Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt over  
toekomstig groot onderhoud/renovatie van de voetbalparken passend binnen het visiedocument 
sportaccommodaties 2020. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aantal jaren dat een 
voetbalvereniging, waarmee afspraken zijn gemaakt over uitvoering van groot onderhoud/renovatie 
van onderdelen van de accommodatie door die vereniging, een exploitatieonkostenvergoeding voor 
de toekomstige renovatie heeft ontvangen. In de exploitatieonkostenvergoeding aan die 
voetbalverenigingen is namelijk ook een bedrag opgenomen dat bestemd is voor de reservering van 
toekomstige renovatie. Naar rato van het aantal jaren dat dit het geval is, dient de betreffende 
voetbalvereniging zelf voor de financiering te zorgen.  
 
Gebruik sportaccommodaties voor voetbal door derden 
Sportaccommodaties zijn kostbaar en multifunctioneel gebruik van deze accommodaties wordt 
nagestreefd. De ligging van de sportaccommodatie en de nabije aanwezigheid van welzijns- en/of 
onderwijsvoorzieningen zijn sterk van invloed op de mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik. Bij de 
aanwezige sportparken voor voetbal geldt dat in de praktijk met name de sportparken de Wijher en 
Kitskenberg momenteel een multifunctioneel gebruik kennen. Deze sportparken worden met name 
gebruikt voor het bewegingsonderwijs van nabijgelegen scholen. Alhoewel qua ligging ook sportpark 
de Wolfsberg goede mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik biedt, is dit in de praktijk nog in 
mindere mate het geval. De overige sportparken voor voetbal kennen momenteel nauwelijks 
multifunctioneel gebruik. 
 
Samenvatting sportparken voor voetbal 
De toekomstige 4 sportparken voor voetbal waarbinnen de gemeente een verantwoordelijkheid ziet, 
kennen een uniform gemeentelijk sportaccommodatiebeleid. De sportparken de Wolfsberg, de Wijher 
en Kitskenberg zijn sportparken die nu al voldoen aan het criteria van een bereik voor 10.000 tot 
20.000 inwoners. Ten aanzien van multifunctioneel gebruik bieden de sportparken de Wolfsberg, de 
Wijher en Kitskensberg uitstekende mogelijkheden. Deze sportparken voldoen daarmee nu reeds in 
hoge mate aan de uitgangspunten van het visiedocument sportaccommodaties 2020. Binnen 
sportpark de Wijher wordt onderzocht of de vervanging van de vloeren in de kleedlokalen gewenst is. 
In afwachting van het resultaat hiervan wordt voor 2012 budget gereserveerd voor mogelijke 
vervanging van deze vloeren. De sportparken voor voetbal in Boukoul, Swalmen, Leeuwen en 
Asenray voldoen voor wat betreft een aantal aspecten niet of minder aan het vastgestelde 
visiedocument sportaccommodaties 2020. Het wordt als onwaarschijnlijk geacht dat deze sportparken 
toekomstig en afzonderlijk in hoge mate gaan voldoen aan de uitgangspunten van het vastgestelde 
visiedocument sportaccommodaties 2020. Met de betreffende voetbalverenigingen wordt overleg 
gevoerd waarin onderwerpen als levensvatbaarheid en toekomstperspectief in relatie tot exploitatie 
van het betreffende sportpark aan de orde wordt gesteld. In 2014 wordt een extern onderzoek verricht 
dat duidelijkheid dient te geven over het toekomstige 4

e
 sportpark voor voetbal in Roermond. Tot 

besluitvorming over de resultaten van het onderzoek worden de afspraken voor de 4 sportparken 
(Leeuwen, Asenray, Boukoul. Swalmen) gecontinueerd. Indien samenwerking op basis van eigen 
initiatieven tot stand komt waardoor tevens een reductie van sportparken wordt bewerkstelligd, draagt 
dit bij aan de succesfactor om te komen tot multifunctionele en kwalitatief goede sportaccommodaties. 
Gelet hierop worden verenigingen in die samenwerking (financieel) ondersteund. 
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Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
19 

Naar een uniform gemeentelijke sportaccommodatiebeleid voor de 
sportparken voor voetbal waarbinnen de gemeente een 
verantwoordelijkheid ziet. 

Actie De aanwezigheid en het groot onderhoud/renovatie van de 
basisvoorzieningen van de sportparken voor voetbal zijn/worden een 
verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Planning Start 2012. 

Kosten Deze aanpak dient te resulteren in efficiencyvoordelen. 

 

Uitvoeringspunt: 
20 

Hoogte van huurtarief voor sportparken voor voetbal. 

Actie Het huurtarief voor de sportparken voor voetbal wordt per 2012 gebaseerd op 
het gebruik van alle velden. Voor het gebruik van het hoofdveld wordt het 
huurtarief gefaseerd ingevoerd. In 2012 wordt tevens een huurverhoging van 
5% oplopend tot 25% in 2020 doorgevoerd. Er wordt per 2012 een 
gedifferentieerd tarief gehanteerd voor het gebruik van voetbalvelden van 
natuurgras en kunstgras. Het nieuwe tarief voor het gebruik van een 
kunstgrasveld bedraagt per 2012 € 6.888,00 inclusief btw per jaar. Voor SHH 
wordt een overgangsperiode gehanteerd waardoor het nieuwe tarief 
uiteindelijk per 1-1-2018 3x het bedrag van de huur van een natuurgrasveld 
bedraagt.   

Planning 2012 tot en met 2020. 

Inkomsten Rekening wordt gehouden met meeropbrengsten in 2012 van € 6.612,00 naar 
€ 25.995,00 vanaf 2020. 

 

Uitvoeringspunt: 
21 

De gemeente neemt/houdt gemeentelijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de sportparken voor voetbal de Wolfsberg, Kitskensberg en 
de Wijher. 

Actie Voor sportpark de Wolfsberg betekent dit dat met de gebruiker (SHH) overleg 
wordt gevoerd over het terugdraaien van de privatiseringsafspraken met 
betrekking tot de kleedlokalen. In 2012 is mogelijk vervanging van de vloeren 
van de kleedlokalen van sportpak de Wijher, in gebruik door SVC2000, aan 
de orde. 

Planning Overleg start in 2011. 

Kosten Investering in sportpark de Wijher € 45.000,00 in 2012 

 

Uitvoeringspunt: 
22 

Het raadsbesluit over het verstrekken van een 
exploitatieonkostenvergoeding aan de voetbalverenigingen SC Leeuwen 
en RKAVC wordt gerespecteerd tot besluitvorming over de resultaten 
van het onderzoek naar het 4

e
 sportpark voor voetbal.  

Actie Continuering beleid en periodiek overleg met SC Leeuwen en RKAVC 

Planning 2014. 

Kosten Geen extra kosten. 
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Uitvoeringspunt: 
23 

Onderzoek naar sportpark voor voetbal voor het gebied Leeuwen, 
Asenray, Swalmen en Boukoul. 

Actie Ten aanzien van het aanbod voor de georganiseerde voetbalsport in het 
gebied Leeuwen, Asenray, Swalmen en Boukoul wordt de haalbaarheid 
onderzocht van een sportpark voor voetbal dat zo veel als mogelijk recht doet 
aan de kaders zoals gesteld in het visiedocument sportaccommodaties 2020. 
Het onderzoek dient daarbij rekening te houden met de huidige en toekom-
stige verwachtingen van de omvang van de verenigingen in relatie tot het 
gebruik en de omvang van de huidige sportparken. De betreffende voetbal-
verenigingen worden actief betrokken bij het onderzoek. Met de voetbal-
verenigingen wordt overleg gevoerd over onderwerpen als toekomst-
perspectief en levensvatbaarheid, tevens in relatie tot de exploitatie van het 
sportpark. 

Planning Uitvoeren onderzoek in 2014. 

Kosten Raming kosten onderzoek € 15.000,00.  

 

Uitvoeringspunt: 
23A 

Belonen eigen initiatieven van samenwerking tussen sportverenigingen 
met als doelstelling een reductie van de accommodaties. 

Actie Daar waar samenwerking leidt tot doelmatige reductie van 
sportaccommodaties zullen verenigingen beloond worden voor die 
samenwerking. Primair geldt hierbij een gedeelte van de revenuen die door 
de samenwerking ontstaan. Per specifieke situatie wordt hier invulling aan 
gegeven. Daarnaast zal in het totaaloverzicht hiervoor € 10.000,00 per jaar 
worden gereserveerd om het samenwerkingsproces aan het begin te 
stimuleren en ondersteunen. 

Planning Vanaf 2012. 

Kosten Jaarlijks € 10.000,00. 

 

Uitvoeringspunt: 
24 

Ten aanzien van de sportparken voor voetbal in Leeuwen en Asenray 
wordt door de gemeente in afwachting van uitvoeringspunt 23 geen 
bijdrage gedaan in investeringen. 

Actie Dit standpunt wordt aan SC Leeuwen en RKAVC kenbaar gemaakt. 

Planning 2011-2014 

Kosten Geen 
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3.3.2 SPORTACCOMMODATIES VOOR TENNIS 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Roermond telt 4 sportaccommodaties voor tennis. Het aantal lidmaatschappen bij tennisverenigingen 
kent, landelijk gezien, vanaf 1999 een stijgende lijn. De KNLTB is qua aantal lidmaatschappen al 
geruime tijd, op de KNVB na, de bond met de meeste leden. De gerede verwachting is dat de 
populariteit van de tennissport niet zal afnemen, aangezien de belangstelling voor sport en die men 
“vrijelijk” kan uitoefenen in populariteit toeneemt. Ook de laagdrempeligheid, het op elke leeftijd 
kunnen beoefenen en de lage blessuregevoeligheid dragen bij aan de  populariteit van de 
tennissport. Bovenstaande rechtvaardigt de opvatting 4 sportparken voor tennis in de gemeente 
Roermond te handhaven. Deze accommodaties vallen binnen niveau 2. 

 
De zorg voor de kwaliteit van de 4 tennisparken is de verantwoordelijkheid van de 
betreffende tennisvereniging (RTC N.I.P., TC Maasniel, ACE Herten en TC 
Swalmen). Aan de tennisverenigingen wordt hiertoe momenteel een jaarlijkse 
exploitatieonkostenvergoeding verstrekt. Met die vergoeding dienen de 
tennisverenigingen zorg te dragen voor alle werkzaamheden gemoeid met het 
onderhoud van het tennispark, inclusief het reserveren voor renovatiewerkzaam-
heden. Uitgaande van gemeentelijk sportaccommodatiebeleid waarbij de zorg voor 

groot onderhoud/renovatie een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, dient het huidige beleid over de 
tennisparken gewijzigd te worden. Aan de tennisverenigingen dient een exploitatieonkostenvergoe-
ding te worden verstrekt waarmee deze in staat worden gesteld zorg te dragen voor het reguliere 
onderhoud. In het nieuwe sportaccommodatiebeleid kan de vereniging, op het moment dat er sprake 
is van renovatiewerkzaamheden, rekenen op een gemeentelijke inzet gelijk aan de overige 
sportparken, die passen binnen het visiedocument sportaccommodaties 2020. Hieraan wordt 
uitvoering gegeven door het op aanvraag verstrekken van een investeringssubsidie, na vaststelling 
noodzaak van de renovatie.  
 
Om tot het nieuwe beleid te komen dient nader overleg met de tennisverenigingen plaats te vinden. 
Immers ten aanzien van de tennisparken gelden specifieke situaties. Er zijn verschillen in 
eigendomsverhoudingen, baansoort, gebruiksduur en er gelden langdurige erfpacht- en 
huurovereenkomsten. Maar ook de exploitatieonkostenvergoeding dient afgestemd te worden op het 
onderhoud exclusief het reserveren voor renovatie. Bij het antwoord op de vraag over de hoogte van 
de exploitatieonkostenvergoeding speelt de aanwezige baansoort een grote rol. Daar waar de ene 
baansoort (gravel) in verhouding goedkoop is als investering, is het onderhoud ervan arbeidsintensief 
en (bij uitbesteding) duur. Daar waar sprake is van een dure investering (Smash Court/kunstgras), is 
deze baansoort juist in onderhoud voordelig. Binnen het tot heden gevoerde gemeentelijke 
tennisbeleid is uitgegaan van een exploitatieonkostenvergoeding gebaseerd op een graveltennisbaan, 
ongeacht de daadwerkelijk aanwezige baansoort binnen het tennispark. Aangezien de doelstelling van 
de exploitatieonkostenvergoeding is dat de tennisvereniging een redelijke bijdrage ontvangt in de 
daadwerkelijke kosten, is het correct de exploitatieonkostenvergoeding hiermee in relatie te brengen 
en af te stemmen op de baansoort. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de kosten per 
baansoort. Als indicatie van de kosten per baansoort geldt onderstaande tabel. De gegevens zijn 
afkomstig uit het vaktijdschrift Sport FM dat een uitvoerig onderzoek (in 2008 en 2009) heeft verricht 
naar de kosten van onderhoud en aanleg van tennisbanen. 
 
Tabel onderzoek werkelijke kosten en verstrekte exploitatieonkostenvergoedingen 2009: 

Per tennisbaan Gravel Kunstgras Smashcourt 

Onderhoud * € 5.250,00 € 1.700,00 € 1.950,00 

Afschrijving * € 1.000,00 € 1.850,00 € 2.500,00 

Totaal € 6.250,00 € 3.550,00 € 4.450,00 

Verstrekte vergoeding ** € 1.958,00 € 1.958,00 € 1.958,00 

Exploitatieonkostenvergoeding 
= % van werkelijke kosten 

31,3% 55,2% 44,0% 
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* gebaseerd op werkelijke kosten bij uitbesteding werkzaamheden (bron: Sport FM). 
** met de verstrekte vergoeding dient de tennisvereniging eveneens zorg te dragen voor 
onderhoud/renovatie van de kleedaccommodatie/paden en de groenvoorziening binnen het 
tennispark. 
 
Uit de tabel op de vorige pagina blijken de verschillen tussen de kosten gerelateerd aan de baansoort. 
Om (meer) gelijkheid in het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid te verkrijgen, dienen de 
exploitatieonkostenvergoedingen voor de tennisverenigingen te worden aangepast. Uitgaande van 
een situatie dat er een win-win situatie voor sportvereniging en gemeente blijft voor het regulier en 
jaarlijks onderhoud van de tennisparken, wordt het systeem en de huidige verantwoordelijkheden ten 
aanzien van de tennisparken, gewijzigd. Aan de tennisverenigingen wordt een exploitatieonkosten-
vergoeding voor het jaarlijks en regulier onderhoud van het tennispark verstrekt ter hoogte van 40% bij 
de gravelbanen en 60% bij de overige banen, gebaseerd op de opgave van Sport FM. Het hanteren 
van de beide percentages is te verdedigen, aangezien voor met name de baansoorten kunstgras en 
smashcourt meer deskundige inzet van externen noodzakelijk is.  
 
De vergoedingen worden dan als volgt: 

Per tennisbaan Gravel Kunstgras Smashcourt 

Onderhoudskosten 
werkelijk (Sport FM) 

€ 5.250,00 € 1.700,00 € 1.950,00 

Expl.vergoeding van 
40% / 60% 

€ 2.100,00 € 1.020,00 € 1.170,00 

Aanwezig aantal 
tennisbanen binnen de 
parken: 

   

15 gravelbanen € 31.500,00   

8 kunstgras  € 8.160,00  

6,5 smashcourt   € 7.605,00 

 
Op deze manier wordt het totaal aan exploitatieonkostenvergoedingen met ingang van het jaar 2012 
maximaal per jaar € 47.265,00. Momenteel bedraagt de exploitatieonkostenvergoeding ten behoeve 
van de tennisparken € 53.869,21 per jaar.   
 
Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is verder dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt 
over de toekomstige renovatie van de tennisaccommodatie. Bij een toekomstige renovatie binnen een 
tennispark dient rekening gehouden te worden met het aantal jaren dat de betreffende 
tennisvereniging een exploitatieonkostenvergoeding heeft ontvangen tot aan het jaar 2012. In deze 
exploitatieonkostenvergoeding is namelijk ook een bedrag opgenomen dat bestemd is voor de 
reservering van toekomstige renovatie. Naar rato van het aantal jaren dat dit het geval is, dient de 
tennisvereniging zelf voor de financiering te zorgen.   
 
Aan tennisvereniging RTC NIP is in 2009 een subsidie verstrekt voor renovatie van de 11 tennisbanen 
gelegen binnen het tennispark Hattem. Het subsidiebedrag bedraagt minder dan door deze vereniging 
is aangevraagd. Het genomen raadsbesluit over deze subsidie is gebaseerd op de met deze 
vereniging in het verleden gemaakte afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden voor 
renovatie van de tennisbanen.  
 
Voor een overzicht van aantal banen en leden van de vier tennisverenigingen in Roermond wordt 
verwezen naar bijlage L. 
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Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
25 

Actualiseren exploitatieonkostenvergoedingen voor tennisverenigingen. 

Actie De hoogte van de exploitatieonkostenvergoeding wordt in relatie gebracht 
met de werkelijke kosten voor onderhoud gebaseerd op het onderzoek van 
Sport FM. De exploitatieonkostenvergoeding bedraagt 40% (gravel) of 60% 
(kunstgras/smashcourt) van die werkelijke kosten. Uitgangspunt blijft verder 
een vergoeding per baan per 70 leden.  

Planning Invoeren in 2012. 

Kosten Minderkosten in exploitatieonkostenvergoeding van minimaal € 6.604,21 per 
2012. 

 

Uitvoeringspunt: 
26 

Renovatie tennisparken. 

Actie Door de tennisverenigingen kan een aanvraag voor investeringssubsidie 
worden ingediend op het moment van noodzakelijke renovatie van het 
tennispark. 

Planning Vanaf 2012. 

Kosten PM. 

 

 
3.3.3 SPORTACCOMMODATIE VOOR HOCKEY 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De populariteit voor de hockeysport is de laatste jaren sterk gestegen. De hockeybond staat 
momenteel op de vijfde plaats qua aantal leden. Die populariteit is ook in Roermond merkbaar. 
Uitbreiding van de sportaccommodatie met 1 hockeyveld is in voorbereiding en wordt volgens 
planning in 2009 gerealiseerd. Roermond beschikt daarmee nu en in de toekomst over 1 
sportaccommodatie voor het beoefenen van de hockeysport. Deze sportaccommodatie is een 
sportvoorziening die valt binnen niveau 1.  

 
De verantwoordelijkheden over onderhoud/renovatie van dit sportpark zijn momenteel geheel 
geprivatiseerd aan de stichting Hammerveld. Deze stichting is al circa 25 jaar verantwoordelijk voor 
het hockeypark. Inmiddels is het derde hockeyveld binnen het sportpark Hammerveld gerealiseerd. 

Het betreft een zogenaamd semi-waterveld. De stichting Hammerveld ontvangt van 
de gemeente momenteel een jaarlijkse exploitatieonkostenvergoeding van 
€ 31.917,00 (exclusief het nieuw aangelegde semi-waterveld). Van de gebruiker 
van het hockeypark (hockeyclub Concordia) ontvangt de stichting Hammerveld een 
huurvergoeding per jaar van € 29.000,00. Tevens zet de genoemde vereniging 
vrijwilligers in voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. 
Op deze wijze wordt de stichting Hammerveld in staat gesteld de zorg voor 
onderhoud en renovatie van het totale sportpark te managen. Uitgaande van een 
gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, waarbij de zorg voor groot onderhoud en  

renovatie een (financieel) gemeentelijke verantwoordelijkheid is, wordt opgemerkt dat het huidige 
beleid over het hockeypark een aanzienlijke wijziging dient te ondergaan.  
Deze wijzigingen hebben consequenties voor: 

 de hoogte van de exploitatieonkostenvergoeding van de gemeente aan de stichting 
Hammerveld; 

 de hoogte van de huurvergoeding van hockeyvereniging Concordia aan de stichting 
Hammerveld, aangezien de stichting Hammerveld dan niet meer hoeft te reserveren voor 
renovatie; 

 een mogelijke huurvergoeding van hockeyvereniging Concordia aan de gemeente, aangezien 
de gemeente gaat reserveren voor renovatie; 

 de erfpachtovereenkomst tussen de stichting Hammerveld en de gemeente (welke eindigt op 
31-12-2017). 
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Nieuwe afspraken dienen gemaakt te worden tussen de betreffende partijen (stichting Hammerveld, 
hockeyvereniging Concordia en gemeente Roermond). Uit het overleg moet ook blijken of het 
doorvoeren naar het uniforme beleid in deze specifieke situatie een absolute meerwaarde heeft. 
 
Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt over  
toekomstig groot onderhoud/renovatie van het hockeypark. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met het aantal jaren dat de stichting Hammerveld een exploitatieonkostenvergoeding heeft ontvangen. 
In deze exploitatieonkostenvergoeding is namelijk ook een bedrag opgenomen dat bestemd is voor de 
reservering van toekomstige renovatie. Naar rato van het aantal jaren dat dit het geval is dient de 
stichting Hammerveld in de financiering bij te dragen.   
 
Op basis van de huidige normatieve berekening dient het sportpark voor hockey over 2 hockeyvelden 
te beschikken. Het hockeypark beschikt over 3 hockeyvelden. De berekening van de normatieve 
behoefte is opgenomen in bijlage M. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
27 

Uniformering sportaccommodatiebeleid ten behoeve hockeypark 
Hammerveld. 

Actie Met de stichting Hammerveld wordt het overleg gestart om te komen tot het 
gewenste uniforme sportbeleid waarbij de gemeente (financieel) 
verantwoordelijk is voor renovatiewerkzaamheden in het sportpark 
Hammerveld. Hierbij zal tevens overleg met hockeyvereniging Concordia 
plaatsvinden. Streven is het nieuwe uniforme sportaccommodatiebeleid in te 
laten gaan per 1-1-2012.  

Planning Overleg starten in 2011. 

Kosten N.v.t. 

 

 
3.3.4 SPORTACCOMMODATIE VOOR RUGBY 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De landelijke belangstelling voor het beoefenen van de rugbysport is beperkt te noemen. De 
rugbybond komt niet voor in de top 15 van grootste sportbonden van Nederland. In Roermond is 1 
vereniging aanwezig die de rugbysport aanbiedt. De rugbysport kan worden beoefend op een 
speelveld ter grootte van een voetbalveld. Dit maakt het mogelijk de rugbysport aan te bieden op een 
sportaccommodatie die ook dienst doet voor het beoefenen van de voetbalsport, waardoor 
medegebruik van een accommodatie wordt gerealiseerd. In deze visie past de beoefening van de 
rugbysport te laten plaatsvinden op een sportaccommodatie waar tevens de voetbalsport wordt 
beoefend. De sportaccommodatie voor rugby is een sportvoorziening die valt binnen niveau 1. 

 
De rugbysport wordt aangeboden door rugbyvereniging de Bokkerijders. De 
vereniging maakt gebruik van het gemeentelijk sportpark Kitskensberg. De 
vereniging heeft een eigen clublokaal en huurt de overige accommodatie 
(veld/kleedruimten) van de gemeente. Het rugbyveld wordt voor de 
beoefening van de rugbysport gebruikt en ook EMS maakte voorheen van dit 
veld gebruik voor trainingen. De vereniging heeft een regionale functie met 
als thuisbasis Roermond. De zorg voor een kwalitatief goede 
sportaccommodatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
(georganiseerde) sportaanbieder kan zich geheel richten op een kwalitatief 

goed sportaanbod. Deze situatie doet recht aan het gewenste toekomstige gemeentelijke 
sportaccommodatiebeleid en blijft gehandhaafd. Aan sportpark Kitskensberg wordt ook toekomstig 
een belangrijke functie toegekend. Het gezamenlijk gebruik van dit sportpark (rugby/voetbal/onderwijs) 
vindt plaats in goed overleg tussen gemeente en gebruikers.  
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Met de rugbyvereniging is in het verleden een aparte afspraak gemaakt voor de huurvergoeding voor 
het medegebruik van het (voetbal)veld binnen het sportpark Kitskensberg. De vereniging betaalt in  
2010 een huurvergoeding van € 440,00 inclusief btw per jaar. Momenteel geldt dat het betreffende 
veld alleen door de rugbyvereniging wordt gebruikt. Gelet op het hanteren van een uniform 
tariefsysteem dient een huurvergoeding in rekening gebracht te worden conform het tarief geldend 
voor het gebruik van sportvelden bij buitensportaccommodaties. Aangezien een rugbyveld minder 
onderhoud vraagt (minder maaibeurten) is het redelijk een vergoeding te vragen ter hoogte van 75% 
van de huurvergoeding van een voetbalveld. Dit betekent dat de huurvergoeding voor de vereniging 
vanaf het jaar 2012 € 1.722,00 inclusief btw dient te bedragen. Aangezien sprake is van een  
drastische verhoging van het tarief wordt deze verhoging gelijkmatig doorgevoerd, zodat in 2018 het 
tarief van 75% van het dan geldende tarief voor een voetbalveld (circa € 3.200,00 inclusief btw per 
jaar) in rekening wordt gebracht. Voor de rugbyvereniging geldt in 2018 dan een tarief van circa 
€ 2.400,00 inclusief btw per jaar voor het gebruik van het speelveld. Dit betekent dat tot en met het 
jaar 2018, naast de trendmatige verhoging conform de gemeentebegroting (indexering), een 
huurverhoging van circa € 280,00 inclusief btw per jaar wordt doorgevoerd.   
 
Deze paragraaf resulteert in navolgend uitvoeringspunt: 
 

Uitvoeringspunt: 
28 

Huurverhoging gebruik rugbyveld. 

Actie Tot het met het jaar 2018 wordt een huurverhoging van circa € 280,00 
inclusief btw per jaar doorgevoerd. 

Planning 2012 tot en met 2018. 

Kosten Meeropbrengsten oplopend van € 300,00 in 2012 naar € 2.048,00 vanaf 
2018. 

 
 

3.3.5 SPORTACCOMMODATIE VOOR KORFBAL 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De belangstelling voor de korfbalsport in Nederland blijft redelijk stabiel. Zo is de landelijke 
korfbalbond al vele jaren terug te vinden op plaats nummer 14 van grootste sportbonden. De 
korfbalsport wordt zowel beoefend in sporthallen als op een buitensportaccommodatie.  
In kwantiteit is hierdoor in voldoende mate voorzien. De buitensportaccommodatie voor korfbal is een 
sportvoorziening die valt binnen niveau 1. 

 
Gebruik wordt gemaakt van de korfbalaccommodatie gelegen 
binnen het gemeentelijke sportpark de Wijher. De zorg voor 
een kwalitatief goede sportaccommodatie is daarmee een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De (georganiseerde) 
sportaanbieder kan zich geheel richten op een kwalitatief goed 
sportaanbod. Deze situatie doet recht aan het gewenste 
toekomstige gemeentelijke sportaccommodatiebeleid en dient 
te blijven gehandhaafd. De korfbalvereniging heeft een 
regionale functie met als thuisbasis Roermond. De 
korfbaltrainingen en -wedstrijden worden gespeeld op natuurgras.  
 
Een ontwikkeling binnen de korfbalsport is dat wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Alhoewel 
die noodzaak nu nog niet actueel, is past het binnen een kwalitatief goede sportaccommodatie de 
Wijher (waaraan ook toekomstig een belangrijke functie wordt toegekend) rekening te houden met een 
kwalitatieve verbetering door het huidige natuurgras te vervangen door kunstgras in 2015. Van het 
kunstgras kan ook gebruik worden gemaakt voor voetbaltrainingen op het moment dat de 
korfbalvereniging geen gebruik van de accommodatie maakt. De accommodatie van de korfbalclub 
voldoet kwantitatief aan de normen zoals gesteld door NOC*NCF. Voor een berekening van de 
normatieve behoefte in relatie tot het aanwezig aantal speelvelden wordt verwezen naar bijlage N. 
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Gelet op de noodzaak tot het doorvoeren van een tariefaanpassing, wordt een huurverhoging voor het 
gebruik van het korfbalcomplex toegepast van 5% in 2012 oplopend naar 25% in 2020 ten opzichte 
van het huurtarief 2010. Deze verhoging is onafhankelijk en exclusief de jaarlijkse tariefaanpassing 
conform de begroting (indexering). Indien in 2015 het huidige natuurgrasveld wordt vervangen door 
kunstgras dan wordt de huurvergoeding gebaseerd op het dan geldende tarief voor natuurgras 
vermenigvuldigd met de factor 3. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgend uitvoeringspunt: 
 

Uitvoeringspunt: 
29 

Kwaliteitsimpuls sportaccommodatie voor korfbal binnen sportpark de 
Wijher.  

Actie Vervangen natuurgras door kunstgras  

Planning Realisatie in 2015 

Kosten Investeringsbedrag geraamd op € 150.000,00 

 

Uitvoeringspunt: 
30 

Huurverhoging gebruik korfbalcomplex. 

Actie In 2012 wordt een huurverhoging van 5% oplopend tot een verhoging van 
25% in 2020 doorgevoerd ten opzichte van de tarieven 2010. 

Planning 2012 tot en met 2020 

Kosten Meeropbrengst oplopend van € 67,00 in 2012 naar € 334,00 vanaf 2020 
(meeropbrengst exclusief verhoging indien in 2015 natuurgras wordt 
vervangen door kunstgras) 

 
 

3.3.6 SPORTACCOMMODATIE VOOR ATLETIEK 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De atletieksport neemt in populariteit toe. Dit landelijk beeld (sportbond van plaats 14 naar plaats 10) 
is ook in Roermond waarneembaar. Die groeiende populariteit wordt mede veroorzaakt door de 
toenemende belangstelling voor de zogenaamde solosporten. Roermond kent 1 sportaccommodatie 
voor atletiek. Dit aantal is nu en in de toekomst voldoende, waarbij de huidige accommodatie wel een 
kwaliteits- en kwantiteitsimpuls verdient.  
Na het doorvoeren van een aantal verbeteringen beschikt de gemeente Roermond over een  
sportaccommodatie voor atletiek waarvan, naast de georganiseerde sportvereniging, gebruik wordt 
gemaakt door het primair en voortgezet onderwijs. Deze accommodatie is een sportvoorziening die 
valt binnen niveau 1.  

 
De beoefenaars van de atletieksport kunnen in Roermond terecht op de 
atletiekaccommodatie gelegen binnen de gemeentelijke sportaccommodatie 
de Wijher. Van deze accommodatie wordt gebruik gemaakt van de lokale 
atletiekvereniging en het onderwijs. De zorg voor een kwalitatief goede 
atletiekaccommodatie is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
(georganiseerde) sportaanbieder kan zich geheel richten op een kwalitatief 

goed sportaanbod. Deze situatie doet recht aan het gewenste toekomstige gemeentelijke 
sportaccommodatiebeleid en dient te worden gehandhaafd. De, in het visiedocument 
sportaccommodaties 2020 bedoelde, kwaliteitsimpuls bestaat uit het renoveren van de atletiekbaan, 
het opwaarderen van de technische nummers, het realiseren van 2 sprintbanen, een jurytoren en 
bergingsruimte en 2 kleedlokalen. Met de aanvang van de werkzaamheden is in 2009 gestart. Door 
deze renovatie beschikt Roermond over de gewenste kwalitatieve atletiekaccommodatie binnen het 
totale sportpark de Wijher.  
 
Gelet op de noodzaak tot tariefaanpassing wordt een huurverhoging voor het gebruik van de 
atletiekaccommodatie toegepast van 5% in 2012 oplopend naar 25% in 2020 ten opzichte van het 
huurtarief 2010. Deze verhoging is onafhankelijk en exclusief de jaarlijkse tariefaanpassing conform 
de begroting (indexering). 
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Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
31 

Kwaliteitsbewaking sportaccommodatie voor atletiek binnen sportpark 
de Wijher.  

Actie De accommodatie is deels opgenomen in de voorziening meerjaren-
onderhoudsrapportage van de gemeente. Gereserveerd wordt voor renovatie 
van de accommodatie. 

Planning Continu. 

Kosten N.v.t. 

 

Uitvoeringspunt: 
32 

Huurverhoging gebruik atletiekaccommodatie. 

Actie In 2012 wordt een huurverhoging van 5% oplopend tot een verhoging van 
25% in 2020 doorgevoerd ten opzichte van de tarieven 2010. 

Planning 2012 tot en met 2020. 

Kosten Meeropbrengst oplopend van € 920,00 in 2012 naar € 4.598,00 vanaf 2020.  

 
 

3.3.7 HENGELSPORT 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Met de zo waterrijke omgeving is het niet verrassend dat de belangstelling voor de hengelsport in 
Roermond groot is. De hengelsport dient te “concurreren” met overige belangen en mogelijkheden 
die de wateromgeving te bieden heeft. Economische en/of toeristisch gewenste ontwikkelingen zetten 
druk op het realiseren van een of meerdere geschikte vislocaties. Het wordt urgent geacht voor de 
vele hengelsportbeoefenaren de haalbaarheid van geschikte vislocaties te onderzoeken en te 
realiseren. De vislocaties zijn sportvoorzieningen die ondergebracht worden in niveau 2. 

 
Hengelsportlocatie HSV Ons Genoegen 

Actueel is de realisatie van de nevengeul binnen Stadsweide passende binnen 
de visie van Zandmaas 2. Binnen de Stadsweide is gelegen de visvijver de 
Sneppe van HSV Ons Genoegen. Door de gewenste ontwikkelingen binnen 
Stadsweide dient voor de hengelsportvereniging Ons Genoegen een alternatieve 
locatie gevonden te worden. Hierover vindt overleg plaats met genoemde 
vereniging. Streven is om, in overleg met deze vereniging een alternatieve 
locatie in te richten. 

 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunt: 
 

Uitvoeringspunt: 
33 

Hengelsport.  

Actie Met de hengelsportverenigingen worden wensen en knelpunten 
geïnventariseerd. Op basis daarvan ontstaat een overzicht van mogelijke 
maatregelen met betrekking tot de vislocaties. Onderdeel hiervan is het 
realiseren van vervangend viswater voor HSV Ons genoegen.  

Planning Inventarisatie 2011.  

Kosten PM. 
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3.3.8 OPENLUCHTZWEMBAD 
 
Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Alhoewel eerder is opgemerkt dat de zwemsport bijzonder populair is geldt voor buitenzwembaden 
dat deze in zeer grote mate afhankelijk zijn van de weersgesteldheid. Solitaire buitenzwembaden 
(zwembaden waarbij geen overige “minder goed weer voorzieningen” aanwezig zijn) hebben veelal te 
maken met grote exploitatietekorten. Anderzijds blijven deze zwembaden bij zomerse 
omstandigheden een grote trekpleister voor vele burgers en met name voor de jeugd hebben deze 
baden gedurende de zomermaanden een belangrijke sociale functie. 
In de gemeente Roermond zijn twee solitaire buitenzwembaden aanwezig. Alhoewel er bij 1 
buitenzwembad ook een overdekte zwemaccommodatie aanwezig is, blijft er sprake van een 
gelijksoortig sportaanbod. De schaalgrootte van een solitair buitenzwembad is, landelijk en conform 
het visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen, stedelijk en deels regionaal (niveau 
1). De schaalgrootte wordt daarbij grotendeels bepaald door de vraag, oftewel de behoefte van de 
doelgroep.  
Ter verbetering van de exploitatie van een buitenzwembad dient een dergelijke sportaccommodatie 
uitgebreid te worden met een winstgevende “slecht weer voorziening” en/of ander sportaanbod.  

 
Algemeen 
Binnen de gemeente Roermond zijn twee openbare openluchtzwembaden gelegen. Het betreft het 
zwembad de Roerdomp (gemeentelijk eigendom) en het zwembad de Bosberg (geprivatiseerd). 
 
Zwembad de Roerdomp 
Het buitenbad wordt gemiddeld 5 maanden per jaar gebruikt en is alleen geopend bij een temperatuur 
van 20 graden Celsius en hoger. De bezetting van het buitenbad is grotendeels weersafhankelijk. Het 
betreft hier met name recreatieve bezoekers, deelnemers aan de activiteiten opgezet vanuit het Meer 
Bewegen voor Ouderen, verenigingsgebruik (kano- en duiksport) en evenementengebruik. Het 
zwembad is bij goede weersomstandigheden een geliefde accommodatie. Ook is het zwembad voor 
de jeugdige inwoners een zeer belangrijke voorziening. Gelet op het verruimen van de exploitatie-
mogelijkheden wordt in 2010 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar het verruimen van de 
zwemwatercapaciteit. Zie ook paragraaf 3.2.1.  
 
Zwembad de Bosberg 

Het openluchtzwembad de 
Bosberg heeft, net als zwembad 
de Roerdomp (openlucht 
gedeelte) hoofdzakelijk een 
recreatieve functie. De 
openstellingsperiode is 
vergelijkbaar met die van 
zwembad de Roerdomp 
(openlucht gedeelte). Met 
uitzondering van een kleinere 
groep “dagelijkse baantjes-
trekkers” is het zwembad met 
name in trek bij gezinnen en 

jeugd uit Swalmen. Bij goede weersomstandigheden wordt het zwembad daarnaast goed bezocht 
door mensen uit Duitsland. In de zomermaanden wordt het zwembad in de avonduren, gedurende 
circa 10 weken, als trainingsaccommodatie door zwemvereniging ESZET gebruikt.  
 
Bij het zwembad is een groepskampeerterrein gelegen, inclusief keuken en sanitaire ruimte. Zwembad 
de Bosberg werd tot en met het zwemseizoen 2002 geëxploiteerd door de gemeente Swalmen. In 
verband met het toenemende kostenaspect was de gemeente Swalmen voornemens de exploitatie te 
beëindigen en sluiting van het zwembad dreigde. Er ontstond een burgerinitiatief dat zich inzette voor 
het behoud van De Bosberg. Het burgerinitiatief heeft geleid tot de oprichting van de stichting 
zwembad de Bosberg waaraan de voormalige gemeente Swalmen, middels een “exploitatie- en 
beheersovereenkomst” het zwembadcomplex heeft overgedragen. De overdracht vond plaats per  
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1 december 2003. De genoemde overeenkomst geldt telkens voor een periode van vijf jaar en is op 
1 december 2008 weer voor 5 jaar verlengd. Onderdeel van de overeenkomst is een jaarlijkse 
subsidie door de gemeente in de exploitatiekosten (2010: € 107.537,00).  
 
Met de stichting zwembad de Bosberg wordt minimaal 2 keer per jaar overleg gevoerd. In die 
overleggen wordt door de gemeente onder andere waardering uitgesproken over de wijze waarop het 
stichtingsbestuur (bestaande uit vrijwilligers) zorgt voor het exploiteren van deze accommodatie. Een 
exploitatie die enkele aandachtspunten kent. Zo is exploitatie alleen mogelijk middels inzet van veel 
vrijwilligers. Gelet op het algemene verschijnsel dat het beschikken over voldoende vrijwilligers een 
steeds lastigere opgave is, is dit een aandachtspunt voor de stichting. Verder zijn de inkomsten 
voornamelijk afhankelijk van de entreegelden en die kennen een rechtstreeks verband met de 
weersomstandigheden. Ook een waarneembare trend is dat het bezoek aan solitaire 
openluchtzwembaden, ook bij goede weersomstandigheden, een dalende tendens kent. Voor de 
openluchtzwembaden in de regio kan verder van invloed zijn de realisatie van het recreatiepark 
Drakenrijk, inclusief dagstrand, in de gemeente Beesel. Na realisatie is het niet uit te sluiten dat deze 
nieuwe zwemvoorziening een concurrentiepositie inneemt voor de openluchtzwembaden in de regio.  
 
Gelet op bovenstaande is het niet ondenkbaar dat de exploitatie van het zwembad de Bosberg in de 
komende jaren onder druk komt te staan. De exploitatie van het zwembad wordt gevolgd.  
 
Uitvoering gevend aan het vastgestelde visiedocument sportaccommodaties 2020, waarbij als 
uitgangspunt geldt dat binnen een gemeente met de omvang van Roermond, toekomstig 1 
openluchtzwembad aanwezig is, past het niet om mogelijke extra (financiële) ondersteuning, nu of in 
de toekomst, te honoreren.  
 
Deze paragraaf resulteert in navolgend uitvoeringspunt: 
 

Uitvoeringspunt: 
34 

Exploitatie zwembad de Bosberg, Swalmen. 

Actie Voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de exploitatie 
van het zwembad de Bosberg in Swalmen geldt de overeengekomen 
beheers- en exploitatieovereenkomst. Op basis van die overeenkomst dient 
voor 1-12-2012 een besluit te worden genomen over het al dan niet verlengen 
van deze overeenkomst.  

Planning Voortgang terugkerend in volgende uitvoeringsnota. 

Kosten Jaarlijkse subsidieverstrekking van € 107.537,00 conform huidige 
overeenkomst tot en met het jaar 2013 (regulier opgenomen in begroting).  
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4.  WATERSPORT 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
De kansen die de Maasplassen bieden dienen optimaal te worden benut. Roermond wordt een 
watersportparadijs dat internationale bekendheid geniet. Er is een deskundig steunpunt voor de 
watersport aanwezig dat alle mogelijkheden onderzoekt en benut om Roermond op de 
(inter)nationale kaart te plaatsen. Meerdaagse watersportevenementen trekken hierbij aandacht 
waarbij van de publieke belangstelling een economische meerwaarde uitgaat naar Roermond. 
Daarbij behorende sportaccommodaties zijn uitgerust en geschikt voor de organisatie van 
(meerdaagse) sportevenementen. 

 
Op 12 november 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het eerste meerjarenuitvoerings-
programma Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) Een van de onderdelen is de 
programmalijn Maasplassen. In het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg is een 
Quickscan Leisere en (water)sport Maasplassen opgesteld. Concrete wensen zijn: 

- investeren in watersport en sport aan het water voor de jeugd; 
- recreatieve voorzieningen voor de eigen bevolking als basis voor recreatieve ontwikkelingen; 
- upgraden jachthavens; 
- mogelijke ontwikkeling van een Olympische zeilplas in België; 
- ontwikkeling duiksport; 
- ontwikkeling wildwatersport in de lus van Linne; 
- zonering, met snelle watersport bij de Clauscentrale. 
 

Deze wensen leiden tot navolgende visie op leisure en (water)sport in de Maasplassen: 
- verbind de kwaliteiten van de Maasplassen met die van de omgeving en maak uitwisseling 

van bezoekersstromen (fysiek) mogelijk; 
- vergroot de aantrekkelijkheid van de Maasplassen door de onderlinge bereikbaarheid te 

verbeteren, conflicterend gebruik te scheiden en een aantrekkelijk landschap te realiseren; 
- vernieuw en verdiep de doelgroep door te investeren in de jeugd, nieuwe vormen van 

(water)sport, vernieuwing van verblijfsaccommodaties; 
- versterk de samenwerking tussen partijen die actief zijn in de Maasplassen om zo het gebied 

op de kaart te zetten; 
- zonering van de Maasplassen schept duidelijkheid voor gebruikers en investeerders. 

 
Met een groot aantal betrokken partners wordt de komende jaren vorm gegeven aan een ontwikkeling 
van de Maasplassen die, voor wat betreft de gemeente Roermond, zo veel als mogelijk recht doet aan 
de uitgangspunten van de strategische visie 2020 en het visiedocument sportaccommodaties 2020. 
Op bovenstaande integrale aanpak om te komen tot afgewogen maatregelen binnen het totale gebied 
van de Maasplassen wordt aangesloten bij het kader van het visiedocument en dan specifiek het 
daarin gestelde over “Roermond profileert zich optimaal in de watersport”. Met de vorming van een 
deskundig servicepunt voor de watersport wordt gewacht totdat de concrete maatregelen zoals 
genoemd binnen het GOML, programmalijn Maasplassen, bekend zijn. Het ligt voor de hand een 
servicepunt voor de watersport te laten aansluiten bij Sportservice Roermond, als onderdeel van de 
afdeling Sport en Bewegen. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
35 

Roermond profileert zich optimaal in de watersport. 

Actie Voor de uitvoering van dit actiepunt is aangesloten bij het GOML, 
programmalijn Maasplassen.  

Planning Conform programmalijn Maasplassen. 

Kosten Geen, uitgaven conform GOML. 
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Uitvoeringspunt: 
36 

Deskundig servicepunt voor de watersport. 

Actie Op het moment dat de resultaten van de programmalijn Maasplassen bekend 
zijn, wordt bezien op welke wijze tot een deskundig steunpunt voor de 
watersport wordt overgegaan.   

Planning Afhankelijk van invulling uitvoeringspunt 35. 

Kosten Geen gemeentelijke uitgaven. 
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5.  SPORTEVENEMENTEN 
 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Roermond profileert zich als sportevenementenstad door jaarlijks het decor te vormen van minimaal 
twee grootschalige (internationale) topsportevenementen. Deze (meerdaagse) sportevenementen 
hebben een (inter)nationale uitstraling en kennen een grote publieke belangstelling. Op deze wijze 
wordt topsport enerzijds ingezet als stimulator voor de breedtesport en anderzijds wordt de 
gemeente, mogelijk over meerdere aaneengesloten dagen, bezocht door een grote publieksmassa. 
De wijze waarop de gemeente Roermond zich in de toekomst zal profileren als de stad van de 
topsportevenementen zal mede bepaald worden door de wijze waarop dit wordt verankerd binnen het 
evenementenbeleid. 

 
Sportevenementen bieden kansen voor de gemeente. Kansen op het gebied 
van sportstimulering maar ook op het vlak van economisch nut. Roermond is 
en blijft een bruisende stad en (top)sportevenementen dragen in positieve zin 
bij aan dat imago. De titel Beste Binnenstad 2009-2011 is onder andere toe te 
schrijven aan de veelzijdigheid en kwaliteit van de evenementen. In de 
afgelopen jaren heeft Roermond zich al met internationale sportevenementen 
gemanifesteerd. Met name door deelname aan de Eneco Tour, waarvan het 

contract doorloopt tot en met het jaar 2012. De stichting “Roermond Demarreert”, plaatselijke 
organisatie van de Eneco Tour, sluit niet uit dat in de toekomst nog meerdere internationale 
wielerwedstrijden in Roermond te zien zijn. Het netwerk binnen de wielersport en de technische en 
organisatorische kennis is in elk geval hiervoor aanwezig. Zonder financiële impuls/ondersteuning is 
realisatie van een dergelijke ambitie niet haalbaar. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht en 
kansen benut om de ambitie van Roermond als stad van (top)sportevenementen verder waar te 
maken. De sterke voorkeur gaat daarbij uit naar meerdaagse bovenregionale sportevenementen en 
het vermarkten daarvan, dit gelet op het belang voor de ontwikkeling van de stad en regio. Enkele 
ideeën zijn een jaarlijks internationaal loopevenement, maar met een “out off te box”-denken kan ook 
gedacht worden aan sportevenementen zoals Daviscup tennis of de Red Bull Airrace.  
 
In 2010 en 2011 vinden (wereld)kampioenschappen Timbersports Stihl plaats in Roermond. Verder 
benut de gemeente zoveel als mogelijk kansen om het decor te vormen van Nederlandse of Europese 
Kampioenschappen. Ervaringen zijn al opgedaan met het NK zeilen 16 m2, het NK schermen voor 
jeugd en de Eurocup voor zitvolleybal.  
 
Zoals in het visiedocument sportaccommodaties 2020 is opgenomen, dient een verankering plaats te 
vinden van topsportevenementen binnen het gemeentelijke evenementenbeleid. Dit betekent dat de 
financiële middelen vanuit het evenementenbeleid worden ingezet. Binnen het gemeentelijk 
sportbeleid worden werkzaamheden gericht op het mogelijk maken van topsportevenementen niet als 
kerntaak gezien.  
 
Behalve topsportevenementen zijn er sportevenementen op kleinere schaal en/of evenementen 
georganiseerd vanuit de breedtesport. Voor die breedtesportevenementen is momenteel onvoldoende 
budget beschikbaar. Om de kansen van deze evenementen beter te benutten is het noodzakelijk 
budget hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgende uitvoeringspunten: 
 

Uitvoeringspunt: 
37 

Budget breedtesportevenementen.  

Actie Het (laten) organiseren van breedtesportevenementen draagt bij aan het 
sportbeleid van de gemeente. Ten behoeve van breedtesportevenementen 
wordt een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van € 10.000,00 per jaar.  

Planning Vanaf 2012. 

Kosten Jaarlijks € 10.000,00. 
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6.  TOPSPORT 

 

Visiedocument sportaccommodaties 2020: 
Als definitie voor topsport wordt landelijk gehanteerd: topsport zijn alle activiteiten die leiden tot een 
nationale vertegenwoordiging op internationale kampioenschappen. Er vindt binnen enkele takken 
van sport Roermondse deelname op landelijk en internationaal niveau plaats.  
De gemeente Roermond stimuleert deze deelname momenteel middels het incidenteel verstrekken 
van subsidies.  
Het ontbeert de gemeente Roermond momenteel aan een tak van sport die in bijzonder sterke mate 
bijdraagt aan het vergroten van de naamsbekendheid en daardoor promotie van Roermond. Het past 
dan ook in deze visie de mogelijkheden te gaan onderzoeken te kiezen voor topsport. Topsport die 
de gemeente Roermond toekomstig nadrukkelijk en positief op de sportkaart van Nederland (en 
mogelijk daarbuiten) plaatst. Hierbij zullen ook de mogelijkheden om dit speerpunt regionaal op de 
schaal van Midden-Limburg uit te werken worden onderzocht. De haalbaarheid van een gezamenlijke 
Midden-Limburgse topsportaccommodatie maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de 
topsportmogelijkheden. 

 
Topsport in Roermond roept snel de herinnering op aan de hoogtijdagen van 
handbalvereniging Swift. Deze club speelde 87 keer voor de Europacup, was 
19 keer Nederlands kampioen en veroverde 6 keer de nationale beker. Het 
was de handbalsport die Roermond, voor wat betreft sport, internationaal op 
de kaart zette. Topsport geldt nog steeds als populair middel om de 
naamsbekendheid van de stad te vergroten en daarmee te benutten als 

promotie van de stad. Helaas kent de beoefening van topsport ook vaak zijn keerzijde. Het positieve 
voorbeeld van Swift kan in eenzelfde aantal regels worden tenietgedaan.  
 
Een duidelijke keuze in de tak van sport, een goed beeld over hetgeen topsport voor de gemeente kan 
betekenen, de sportaccommodatie waarin topsport beoefend kan worden en duidelijkheid over de rol 
van de gemeente, zijn vragen die beantwoord dienen te worden, indien de gemeente proactief 
topsportbeleid wenst te voeren. Maar allereerst dient antwoord te worden gegeven op de vraag of 
topsport tot de kerntaken van de gemeente behoort. Alhoewel topsport als aanjager van de 
breedtesport geldt en van topsport een sterke promotionele waarde kan uitgaan, wordt het voeren van 
een proactief topsportbeleid niet als kerntaak van de gemeente gezien. De keuze om, mogelijk en 
uiteindelijk, topsport te beoefenen wordt immers individueel of in verenigingsverband gemaakt. Gelet 
evenwel op de waarde die uitgaat van topsport, past het in het gemeentelijk beleid in specifieke 
gevallen wel talentontwikkeling en deelname aan topsport te ondersteunen. Voor talentontwikkeling en 
deelname aan topsport wordt een beleidsregel opgesteld en een budget van jaarlijks € 5.000,00 
beschikbaar gesteld. Dekking van deze uitgave vindt plaats via het reguliere budget. 
 
Deze paragraaf resulteert in navolgend uitvoeringspunt: 
 

Uitvoeringspunt: 
38 

Topsport en talentontwikkeling in Roermond.  

Actie De gemeente voert geen proactief beleid ten aanzien van talentontwikkeling 
en topsport. Gelet op de (promotionele) waarde van topsport en aangezien 
topsport als aanjager van breedtesport geldt wordt, ter ondersteuning van 
talentontwikkeling en deelname aan topsport, een beleidsregel opgesteld. 

Planning 2012.   

Kosten Via regulier budget Implementatie sportnota 

 



 

 

Concept uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 gemeente Roermond 
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7.  FINANCIEEL OVERZICHT 
 
In voorgaande hoofdstukken is de vertaling weergegeven van het door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument sportaccommodaties 2020 naar de 
eerste uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010. De hoofdstukken/paragrafen zijn afgesloten met in totaliteit 38 uitvoeringspunten inclusief financiële 
vertaling van dat uitvoeringspunt waar mogelijk en/of van toepassing. 
Onderstaand de uitvoeringspunten met financiële consequenties: 

Nr. Uitvoeringspunt Investeringsbedrag  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4A Parkeerplaats   € 150.000        € 11.000  € 10.800  € 10.600  € 10.400  € 10.200  

4B Parkeerplaatsen/fietsenstallingen sportaccommodaties        € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  € 20.000  

5 Regionale visie aanbod sportaccommodaties             
8 Bestrijden overlastgevend gedrag nabij zwembad de 

Roerdomp 
 

  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  

9 Meeropbrengst verhogen entreegelden zwembad de 

Roerdomp   

 
 

-€ 21.755  -€ 21.755  -€ 43.511  -€ 43.511  -€ 65.267  -€ 65.267  -€ 87.022  -€ 87.022  -€ 108.779  

12 Uitbreiding sporthal Jo Gerris met toestellenberging € 100.000       € 6.500  € 6.400  € 6.300  € 6.200  € 6.100  € 6.000  

13 Bestrijden overlastgevend gedrag sporthallen     € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  

14 Reclamebeleid gemeentelijke sportaccommodaties    pm pm pm pm pm pm pm pm pm 

15 Meeropbrengst huurverhoging gemeentelijke sporthallen    -10.866  -10.866  -21.732  -21.732  -32.599  -32.599  -43.465  -43.465  -54.331  

20 Meeropbrengst huurtarieven voor sportparken voetbal 
 

 
 

-€ 6.612  -€ 6.612  -€ 11.261  -€ 11.261  -€ 16.270  -€ 16.270  -€ 21.661  -€ 21.661  -€ 25.995  

21 Mogelijke vervanging vloer kleedlokalen sportpark de 

Wijher (voetbal). 

€ 45.000   

 

€ 3.600  € 3.528  € 3.456  € 3.384  € 3.312  € 3.240  € 3.168  € 3.096  € 3.024  

23 Onderzoek naar 4e sportaccommodatie voor voetbal      € 15.000        

23a Ondersteuning samenwerking    € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  
25 Actualiseren exploitatievergoedingen voor 

tennisverenigingen 

  

 

-€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  -€ 6.600  

26 Renovatie tennisparken    pm pm pm pm pm pm pm pm pm 

28 Meeropbrengst huurverhoging gebruik rugbyveld    -€ 302  -€ 582  -€ 884  -€ 1.164  -€ 1.466  -€ 1.746  -€ 2.048  -€ 2.048  -€ 2.070  

29 Kwaliteitsimpuls sportaccommodatie voor korfbal 

binnen sportpark de Wijher 

€ 150.000     

  

€ 16.000  € 15.600  € 15.200  € 14.800  € 14.400  € 14.000  

30 Meeropbrengst huurverhoging gebuik korfbalcomplex    -€ 67  -€ 67  -€ 134  -€ 134  -€ 200  -€ 200  -€ 267  -€ 267  -€ 334  
32 Meeropbrengst huurverhoging gebruik atletiekaccommodatie   -€ 920  -€ 920  -€ 1.839  -€ 1.839  -€ 2.759  -€ 2.759  -€ 3.678  -€ 3.678  -€ 4.598  

37 Budget breedtesportevenementen    € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

 Extra subsidie jeugdleden    € 11.782  € 11.782  € 24.267  € 24.267  € 37.808  € 37.808  € 52.227  € 52.227  € 67.702  

 Incidentele dekking uit implementatie sportnota    -€ 4.260  -€ 3.908    -€ 4.959  -€ 3.907     

 Totalen    € 0  € 0  -€ 7.238  -€ 90  € 0  € 0  -€ 21.746  -€ 22.518  -€ 45.781  



 

 

Concept uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 gemeente Roermond 

 

38 

8. BIJLAGEN 
 
 

A  BEZETTING SPORTHALLEN 
 

Bezettingsgraad sporthallen in hele uren
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B  BASIS- EN NEVENVOORZIENINGEN SPORTACCOMMODATIES 

 

Tak van sport Basisvoorzieningen Nevenvoorzieningen  

Voetbal - velden 
- (jeugd)doelen t.b.v. competitiegebruik 
- dug-outs hoofdveld 
- ballenvangers 
- netten t.b.v. ballenvangers  
- trainingsverlichting 
- veldafrastering voor zover verplicht door 

KNVB 
- was- en kleedaccommodatie 
- scheidsrechtersruimte 
- bergruimte 
- beregeningsinstallatie 
- verhardingen 
- complexafrastering 
- fietsenstalling 
- parkeervoorziening 

- kantine 
- bestuurskamer 
- tribune 
- doelnetten 
- hoekvlaggen 
- kassagebouw 
- scorebord 
- speelveldverlichting 
- overige voorzieningen niet 

opgenomen als 
basisvoorziening 
 

Tennis - banen 
- baanverlichting 
- kleedlokalen 
- bergruimte 
- baanafrastering 
- complexafrastering 
- netposten (eerste aanschaf) 

- kantine 
- bestuurskamer 
- tribune 
- tennisnetten 
- telramen 
- scorebord 

overige voorzieningen niet 
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- fietsenstalling 
- parkeervoorziening 

opgenomen als 
basisvoorziening 

Hockey - velden 
- dug-outs hoofdveld 
- kleedlokalen 
- bergruimte 
- trainingsverlichting 
- veldafrastering 
- ballenvangers 
- doelen t.b.v. competitiegebruik 
- fietsenstalling 
- parkeervoorziening 

- kantine 
- bestuurskamer 
- tribune 
- kassagebouw 
- doelnetten 
- hoekvlaggen 
- overige voorzieningen niet 

opgenomen als 
basisvoorziening 

 

Rugby - velden 
- kleedlokalen 
- bergruimte 
- trainingsverlichting 
- veldafrastering 
- ballenvangers 
- doelen t.b.v. competitiegebruik 
- fietsenstalling 
- parkeervoorziening 

- kantine 
- bestuurskamer 
- tribune 
- kassagebouw 
- doelnetten 
- hoekvlaggen 
- overige voorzieningen niet 

opgenomen als 
basisvoorziening 

 

Korfbal - velden 
- kleedlokalen 
- bergruimte 
- trainingsverlichting 
- complexafrastering 
- korfbalpalen en manden 
- beregeningsinstallatie 
- fietsenstalling 
- parkeerplaats 

- kantine 
- bestuurskamer 
- tribune 
- kassagebouw 
- overige voorzieningen niet 

opgenomen als 
basisvoorziening 

 

Atletiek - banen 
- vaste toestellen (aarde- en nagelvast) 

- overige voorzieningen niet 
opgenomen als 
basisvoorziening 

 

Overdekte 
sportaccommodatie 

- accommodatie met kleedlokalen 
- basisinrichting (toestellen en belijning) 

- trainingsmaterialen 
- overige voorzieningen niet 

behorende bij 
basisinrichting 

 
Normering. 
Voor aantallen etc. wordt aangesloten bij de normen zoals gesteld binnen het handboek 
sportaccommodaties van het NOC/NSF en verplichtingen van de overkoepelende bond. 
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C  NORMATIEVE BEHOEFTE SPEELVELDEN EN AANWEZIGE SPEELVELDEN    
    SEIZOEN 2009-2010  
 
Normatieve berekeningen speelvelden per vereniging conform normen NOC/NSF. 
 
Voor de normatieve berekening van het aantal noodzakelijk geachte speelvelden wordt aangesloten 
bij de normen opgesteld door het NOC/NSF. Het systeem berekent een aantal zogenaamde 
normteams op basis van werkelijk aantal teams en een belastingcoëfficiënt. Vervolgens geldt als norm 
dat per 5,5 normteams behoefte is aan 1 speelveld waarbij een uitkomst van 0,25 naar boven wordt 
afgerond.  
 
Normatieve berekeningen speelvelden bij voetbalverenigingen. 
 
Voetbalvereniging SHH, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

Veteranen 1 1 1 

Meisjes 13-16 1 0,5 0,5 

A-jeugd 1 1 1 

B-jeugd 2 0,75 1,5 

C-jeugd 3 0,75 2,25 

D-jeugd 6 0,5 3 

E-jeugd 9 0,35 3,15 

F-jeugd 10 0,25 2,5 

Kabouters 4 0,25 1 

Teams 37  16,65 

Berekening aantal velden zaterdag: (16,65/5,5 = 3,03) 3 speelvelden 

    

Zondaggebruik    

Dames 2 1 2 

Senioren 7 1 7 

G-voetbal 1 0,75 0,75 

Teams 10  9,75 

Berekening aantal velden zondag: (9,75/5,5= 1,77) 2 speelvelden 
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Voetbalvereniging SVC2000, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

Veteranen 2 1 2 

A-jeugd 2 1 2 

B-jeugd 3 0,75 2,25 

C-jeugd 3 0,75 2,25 

D-jeugd 3 0,5 1,5 

E-jeugd 7 0,35 2,45 

F-jeugd 5 0,25 2,25 

Kabouters 1 0,25 0,25 

Teams 26  13,95 

Berekening aantal velden zaterdag: (13,95/5,5 = 2,54) 3 speelvelden 

    

Zondaggebruik    

Dames 2 1 2 

Senioren 7 1 7 

Teams 9  9,9 

Berekening aantal velden zondag: (9/5,5= 1,64) 2 speelvelden 

 
Voetbalvereniging EMS, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

A-jeugd 1 1 1 

B-jeugd 1 0,75 0,75 

C-jeugd 1 0,75 0,75 

D-jeugd 2 0,5 1 

E-jeugd 3 0,35 1,05 

F-jeugd 3 0,25 0,75 

Kabouters 2 0,25 0,5 

Teams 13  5,8 

Berekening aantal velden zaterdag: (5,8/5,5 = 1,05) 1 speelveld 

    

Zondaggebruik    

Dames 1 1 1 

Senioren 5 1 5 

Teams 6  6 

Berekening aantal velden zondag: (6/5,5= 1,09) 1 speelveld 
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Voetbalvereniging SC Leeuwen, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

Veteranen 1 1 1 

A-jeugd 1 1 1 

C-jeugd 2 0,75 1,5 

D-jeugd 3 0,5 1,5 

E-jeugd 3 0,35 1,05 

F-jeugd 3 0,25 0,75 

Teams 13  6,8 

Berekening aantal velden zaterdag: (6,8/5,5 = 1,24 )1 speelveld 

    

Zondaggebruik    

Senioren 3 1 3 

Teams 3  3 

Berekening aantal velden zondag: (3/5,5= 0,55) 1 speelveld 

 
Voetbalvereniging RKAVC, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

B-jeugd 1 0,75 0,75 

E-jeugd 1 0,35 0,35 

Teams 2  1,1 

Berekening aantal velden zaterdag: (1,1/5,5 = 0,2) 1 speelveld 

    

Zondaggebruik    

Senioren 3 1 3 

Teams 3  3 

Berekening aantal velden zondag: (3/5,5= 0,55) 1 speelveld 

 
Voetbalvereniging Swalmen, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

Veteranen 1 1 1 

Meisjes 13-16 1 0,5 0,5 

A-jeugd 1 1 1 

B-jeugd 2 0,75 1,5 

C-jeugd 1 0,75 0,75 

D-jeugd 4 0,5 2 

E-jeugd 3 0,35 1,05 

F-jeugd 3 0,25 0,75 

Kabouters 1 0,25 0,25 

Teams 17  8,8 

Berekening aantal velden zaterdag: (8,8/5,5 = 1,60) 2 speelvelden 

    

Zondaggebruik    

Senioren 5 1 5 

Teams 5  5 

Berekening aantal velden zondag: (5/5,5= 0,91) 1 speelveld 
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Voetbalvereniging VV Boekoel, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Zaterdaggebruik    

B-jeugd 1 0,75 0,75 

C-jeugd 1 0,75 0,75 

D-jeugd 1 0,5 0,5 

E-jeugd 2 0,35 0,7 

F-jeugd 1 0,25 0,25 

Kabouters 1 0,25 0,25 

Teams 7  3,2 

Berekening aantal velden zaterdag: (3,2/5,5 = 0,58) 1 speelveld 

    

Zondaggebruik    

Dames 1 1 1 

Senioren 4 1 4 

Teams 5  5 

Berekening aantal velden zondag: (5/5,5= 0,91) 1 speelveld 

 
 
Totaaloverzicht normatieve behoefte speelvelden / aanwezig aantal speelvelden 
Sportpark/speelvelden Normatieve behoefte 

speelvelden 
Aanwezig aantal 
speelvelden 

verschil 

De Wolfsberg (SHH)  3  3 * 0 

De Wijher (SVC2000) 3 5 +2 

Kitskensberg (EMS) 1 2 +1 

Leeuwen  
(SC Leeuwen) 

1 2 1 

Asenray (RKAVC) 1 1 0 

De Bosberg  
(VV Swalmen) 

2 3 +1 

Hoenderberg  
(VV Boekoel) 

1  1 (+ 7-voetbalveld) +½ 

Totalen 12 17,5 5,5 overcapaciteit 
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D  NORMATIEVE BEHOEFTE TRAININGSVELDEN EN AANWEZIGE TRAININGS-      
    VELDEN SEIZOEN 2009-2010 
 

 Normatieve behoefte 
trainingsvelden 

Aanwezig aantal 
trainingsvelden 

verschil 

De Wolfsberg (SHH)  2 3 * + 1 * 

De Wijher (SVC2000) 2 2 0 

Kitskensberg (EMS) 1 1 0 

Leeuwen  
(SC Leeuwen) 

1 1 0 

Asenray (RKAVC) 1 1 0 

De Bosberg  
(VV Swalmen) 

1 1 + oefenhoek 0 

Hoenderberg  
(VV Boekoel) 

1  1  0 

Totalen 9 10 + oefenhoek 1  overcapaciteit * 

 
* binnen sportpark de Wolfsberg zijn 3 voetbalvelden gelegen. Het betreft 2 WeTra velden (velden ten 
behoeve van wedstrijden en trainingen) en 1 kunstgrasveld. Er is daardoor niet sprake van aparte 
trainingsvoorziening. Te intensief gebruik van de WeTra-velden voor trainingen resulteert in slechte 
kwaliteit van deze velden die in de weekenden voor wedstrijden worden gebruikt.  

 
 
E  BATEN EN LASTEN BUITENSPORTACCOMMODATIES 2008 
 

           lasten        baten    netto kosten 

Overzicht lasten per sportpark 2008       2008 2008 

Pierre Massy € 38.999,67  € 1.494,71  € 37.504,96  

De Wijher € 146.794,08  € 32.676,70  € 114.117,38  

Kitskensberg € 76.053,27  € 5.550,07  € 70.503,20  

Wolfsberg € 92.397,38  € 4.722,97  € 87.674,41  

Sportaccommodatie voetbal Leeuwen € 9.232,41  € 0,00  € 9.232,41  

Sportaccommodatie voetbal Asenray € 5.560,05  € 0,00  € 5.560,05  

Bosberg en Hoenderberg (Swalmen) € 86.793,15  € 6.347,00  € 80.446,15  

Hockeypark Hammerveld € 42.683,96  € 5.803,85  € 36.880,11  

Tennispark TC Maasniel € 14.410,98  € 1.328,14  € 13.082,84  

Tennispark ACE Herten € 11.410,98  € 59,00  € 11.351,98  

Tennispark RTC N.I.P. € 17.116,47  € 1.919,00  € 15.197,47  

Tennispark TC Swalmen € 0,00  € 0,00  € 0,00  
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F  WOONGEBIEDEN JEUGDLEDEN VOETBALVERENIGINGEN SEIZOEN 2009-2010 
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 48 

8

32 65

32

2

15

19

1

2

2

3

81

3

11

13

2

1

16

23

1

SVC2000

Jeugdleden woonachtig in gemeente Roermond: 332

Jeugdleden woonachtig buiten gemeente Roermond: 4
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G  AANTALLEN JEUGDTEAMS BIJ VOETBALVERENIGINGEN SEIZOEN 2009-2010  
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H  AANTALLEN SENIORENTEAMS BIJ VOETBALVERENIGINGEN SEIZOEN 2009-2010 
 

Seniorenteams voetbalverenigingen 2009-2010
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Dames senioren

Heren senioren

Veteranen

 
 
I  MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK, LEEFBAARHEID, BEREIKBAARHEID  
    SPORTPARKEN VOOR VOETBAL 
 

Naam sportpark Multifunctioneel gebruik Bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
laagdrempelig 

De Wolfsberg Door ligging in woonwijk en beschikbaarheid 
kunstgras zeer geschikt voor 
multifunctioneel gebruik 

Voor beoogde gebruikers van het 
sportpark goed. 

Kitskensberg Door ligging nabij wijk geschikt voor 
multifunctioneel gebruik. 
Kwaliteitsverbetering bevordert 
mogelijkheden multifunctioneel gebruik 

Voor beoogde gebruikers van het 
sportpark goed. 

De Wijher Door ligging nabij wijk geschikt voor 
multifunctioneel gebruik. Diversiteit 
sportaanbod uitstekend voor 
multifunctioneel gebruik. Verdere 
kwaliteitsverbeteringen optimaliseren 
multifunctioneel gebruik. 

Voor beoogde gebruikers van het 
sportpark goed. 

Leeuwen  Kwaliteit sportpark uitvoeringspunt voor 
multifunctioneel gebruik. Weinig 
klantenpotentieel voor multifunctioneel 
gebruik (beperkt aantal gebruikers in direct 
omgevingsgebied) 

Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor huidige 
voetballers goed, voor eventueel 
multifunctioneel gebruik matig.   

Asenray  Kwaliteit sportpark uitvoeringspunt voor 
multifunctioneel gebruik. Weinig 
klantenpotentieel voor multifunctioneel 
gebruik (beperkt aantal gebruikers in direct 
omgevingsgebied). 

Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor huidige 
voetballers goed, voor eventueel 
multifunctioneel gebruik matig.   

Hoenderberg Weinig klantenpotentieel voor 
multifunctioneel gebruik (beperkt aantal 
gebruikers in direct omgevingsgebied). 

Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor huidige 
voetballers goed, voor eventueel 
multifunctioneel gebruik matig.   

De Bosberg Door ligging op afstand van de bebouwde 
kom onaantrekkelijk voor multifunctioneel 
gebruik. 

Voor de voetballer geldt dat deze 
gewend is aan ligging. Sportpark 
ligt op afstand buiten de 
bebouwde kom.  
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J  BEREIK SPORTPARKEN VOOR VOETBAL DE WOLFSBERG, KITSKENSBERG EN      
    DE WIJHER 
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K  BEREIK SPORTPARKEN VOOR VOETBAL LEEUWEN, ASENRAY, HOENDERBERG  
     (BOUKOUL) EN DE BOSBERG (SWALMEN) 
 

 
 
 

L  NORMATIEVE BEHOEFTE TENNISBANEN EN WERKELIJK AANWEZIGE  
     TENNISBANEN 

 

Tennisvereniging Aantal leden Norm per baan Normatieve 
behoefte banen 

Aantal banen 

ACE 418 70 6,0 8 

RTC N.I.P. 772 70 11 11 

TC Maasniel * 550 70 7,9 6,5 

TC Swalmen 295 70 4,2 4 

Totaal 2035 70 29,1 29,5 

 
* TC Maasniel heeft in 2008 gekozen voor vervanging van de gravelbanen door all-weatherbanen. 
Van uitbreiding van het aantal banen is afgezien aangezien de all-weatherbanen gedurende het hele 
jaar kunnen worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot de voormalige gravelbanen. 
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M  NORMATIEVE BEHOEFTE HOCKEYVELDEN EN WERKELIJK AANWEZIGE  
     HOCKEYVELDEN 
Voor de normatieve berekening van het aantal noodzakelijk geachte speelvelden wordt aangesloten 
bij de normen opgesteld door het NOC/NSF. Het systeem berekent een aantal zogenaamde 
normteams op basis van werkelijk aantal teams en een belastingcoëfficiënt. Vervolgens geldt als norm 
dat per 18 normteams behoefte is aan 1 speelveld waarbij een uitkomst van x,25 naar boven wordt 
afgerond.  
 
Hockeyvereniging Concordia, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Heren senioren 6 1 6 

Jongens a, b, c en 
11d 

8 1 8 

Dames senioren 5 1 5 

Meisjes a, b, c en 
11 d 

13 1 13 

Jongens en 
meisjes 8d en 8e 

3 0,5 1,5 

Jongens en 
meisjes 6

e
 

5 0,25 1,25 

Jongens en 
meisjes f 

3 0,125 0,375 

totaal 41  35,125 

Berekening aantal speelvelden (35,125/18 = 1,95) 2 speelvelden 

 
Binnen het hockeypark Hammerveld zijn 3 speelvelden aanwezig te benutten voor training en 
wedstrijden. 
 
N  NORMATIEVE BEHOEFTE KORFBALVELDEN EN WERKELIJK AANWEZIGE  
     KORFBALVELDEN 
 
Voor de normatieve berekening van het aantal noodzakelijk geachte speelvelden wordt aangesloten 
bij de normen opgesteld door het NOC/NSF. Het systeem berekent een aantal zogenaamde 
normteams op basis van werkelijk aantal teams en een belastingcoëfficiënt. Vervolgens geldt als norm 
dat per 6 normteams behoefte is aan 1 speelveld waarbij een uitkomst van x,25 naar boven wordt 
afgerond.  
Korfbalvereniging Ready, seizoen 2009-2010 

 Aantal teams Belastingcoëfficiënt Uitwerking 
normteams 

Senioren/junioren 4 1 4 

Aspiranten 11 t/m 
14 jaar 

4 0,625 2,5 

Pupillen 8 t/m 10 
jaar 

3 0,4 1,2 

welpen 1 0,4 0,4 

g-team 1 0,625 0,625 

totaal 13  8,725 

Berekening aantal speelvelden (8,725/6 = 1,45) 2 speelvelden 

 
Binnen sportpark de Wijher is ruimte voor 2 korfbal speelvelden. 


