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Geachte heer Goulmy,
Op 4 mei heeft u het college geadviseerd hoe om te gaan met de (gedeeltelijke) compensatieopgave van het te verdwijnen sportareaal in de Vlietzone-midden, nu de voorgenomen
compensatie (het toevoegen van een hockeyveld) in het Roomburgerpark niet door gaat. Ik
dank u voor uw advies. Met deze brief reageer ik daarop.
De LSF adviseert primair aan te sturen op één-op-één compensatie voor de buitensport en ziet
daarbij kansen op of nabij sportpark De Mors. Het college ziet echter geen mogelijkheid om –
naast het toevoegen van de steenwisselplaats bij het sportpark De Mors – een extra veld toe te
voegen aan sportpark De Mors zonder daarvoor meerdere bestaande velden, clubgebouwen,
sloten en fietspaden te moeten verplaatsen. Een dergelijke operatie maakt de kap van
honderden bomen noodzakelijk en de kosten zullen naar verwachting ver boven de 10 miljoen
euro uit komen. Het college ziet voor een dergelijke operatie geen draagvlak en financiële
ruimte.
Het college kiest daarom voor de tweede geadviseerde oplossingsrichting, namelijk het
realiseren van meerdere kleinere sportvoorzieningen in de openbare ruimte voor de
ongeorganiseerde sporter, zoals een calisthenicspark, een skatepark, bootcampparcours of een
outdoor klimwand. De LSF vraagt daarbij terecht om aandacht voor de kwaliteit en maatvoering
voor deze voorzieningen en vooral om een vormgeving die optimaal uitnodigt om te sporten.
Indien de gemeenteraad instemt met deze tweede oplossingsrichting, gaat het college op zoek
naar ruimte voor een viertal openbaar toegankelijke sportvoorzieningen, bij voorkeur verspreid
over de stad. Dit wordt in diverse gebiedsontwikkelingen verder uitgewerkt.
In dat kader komen de dit voorjaar door het college vastgestelde Leidse Beweegsleutels zeer
goed van pas; inrichtingsprincipes om de openbare beweegvriendelijk in te richten.
Beweegvriendelijk wil zeggen een openbare ruimte die uitnodigt tot sporten, spelen en
bewegen. Het college beschouwt deze Beweegsleutels als een richtlijn voor de
ongeorganiseerde sport. De Beweegsleutels worden toegepast bij alle plan- en gebiedsontwikkelingen in de stad en stimuleren het beweeggedrag van Leidenaars.
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Naast het gerichte advies over het gedeeltelijk compenseren van het te verdwijnen sportareaal
in Vlietzone-Midden adviseert de LSF het college om bij toekomstige woningbouwplannen altijd,
direct en evenredig ruimte voor sport en spelen mee te ontwikkelen en in dat kader een
sportnorm vast te stellen.
Het college deelt het belang van voldoende ruimte voor sport en bewegen. Een van de ambities
van het vigerende sport- en gezondheidsbeleid is dat Leidenaars voldoende bewegen, dat wil
zeggen dat zij voldoen aan de beweegrichtlijn. Ruimte voor sport en bewegen is daarbij
onontbeerlijk. Het is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat Leidenaars
voldoende kunnen bewegen. Dit geldt vooral voor het beoefenen van georganiseerde sport. In
dat licht is als beleidsuitgangspunt in de sportnota opgenomen dat het huidige sportareaal
gehandhaafd blijft.
Hierbij wil het college een nuancerende kanttekening plaatsen. Uit de Atlas voor gemeenten
2020 blijkt dat de samenhang tussen het aanbod van en deelname aan georganiseerde sport
ogenschijnlijk aanwezig is, maar ‘minder sterk dan misschien verwacht zou worden; er zijn
relatief veel uitbijters; gemeenten met weinig aanbod en veel deelname, en omgekeerd;
gemeenten met veel aanbod en weinig deelname’. Bepalender voor het al dan niet gaan sporten
is de samenstelling van de bevolking. ‘Zo lijken gemeenten met een relatief jonge bevolking,
weinig laagopgeleiden, weinig huishoudens in armoede en een hoge score op sociaaleconomische index over het algemeen meer sportdeelname te kennen’. Leiden scoort goed op
deze criteria.
In het kader van de Omgevingsvisie Leiden 2040 heeft het college opdracht gegeven voor een
onderzoek door het Mulier Instituut naar de verwachte ruimtebehoefte voor de georganiseerde
sport in 2025, 2030 en 2040. De eindrapportage van dit onderzoek wordt voor de zomer
verwacht.
Het college ziet overigens zeer beperkt mogelijkheden voor het inpassen van ruimte voor de
georganiseerde sport in gebiedsontwikkelingen en om die reden weinig heil in het opstellen van
een sportnorm voor de georganiseerde sport. Het college acht het kansrijker en wenselijk om
regionaal het aanbod van en de vraag naar voorzieningen voor de georganiseerde sport in kaart
te brengen voor de middellange en lange termijn. Wij zoeken hiervoor na het zomerreces de
dialoog met de regio.
Hoogachtend,

P. Dirkse

