Bijlage 3 Onderbouwing sportbehoefte en sportzaal hoog of laag
Wat hebben we
Vanuit de database sportaanbod is berekend dat in Nederland gemiddelde van 15,2 zaalsporteenheden per
25.000 inwoners zijn.(alle leeftijden zijn hierbij meegenomen). Hierbij is een gymzaal één zaalsporteenheid,
een sportzaal telt voor twee zaalsporteenheden en een sporthal telt voor drie zaalsporteenheden.
De binnensportaccommodaties in Gooise Meren zijn samen goed voor 24 zaaldelen. Dit houdt in dat er voor
Gooise meren 10,5 zaaldelen per 25.000 inwoners zijn. Het aanbod aan binnensportruimte is daarmee vrij laag
ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Gooise Meren heeft in verhouding tot vergelijkbare gemeenten
en het landelijk gemiddelde een klein aantal sporthallen voor het aantal inwoners in de gemeente.
Het aanbod aan binnensportaccommodaties in Gooise Meren bestaat op dit moment uit twee sporthallen, één
sportzaal en zestien losse gymzalen. De landelijke richtlijnen (planologische kengetallen) voor het benodigd
aantal binnensportaccommodaties schrijven drie tot vier sporthallen én vier tot vijf sportzalen voor in Gooise
Meren in 2019. Het aanbod in Gooise Meren is lager dan wat de landelijke richtlijnen voorschrijven.
De sporthallen in Gooise Meren liggen in Bussum en Naarden, in het zuidoostelijk deel van de gemeente. De
enige sportzaal staat ook in Bussum. De afstand naar sporthallen in de gemeente is zodoende voor inwoners
van Muiden en Muiderberg (nu ongeveer 6.400 inwoners, maar na voltooiing van de Krijgsman en de Bredius
ca. 12.000 inwoners) gemiddeld 8 kilometer.
Met de bouw van de sporthal in Muiden in 2021 wordt de bereikbaarheid voor inwoners van Muiden en
Muiderberg sterk verbetert naar een gemiddelde afstand van 3,6 kilometer. Dit ligt echter nog wel boven de 3
kilometer, wat doorgaans aangehouden wordt als de afstand die sporters willen afleggen naar een
accommodatie. Voor de inwoners van Bussum (1,7 kilometer) en Naarden (1,9 kilometer) liggen de sporthallen
gemiddeld dichter bij huis. Dit is nog steeds langer dan het Nederlands gemiddelde van 1,6 kilometer.
Conclusie:
Gooise Meren heeft in verhouding tot vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde te weinig
sporthallen voor het aantal inwoners in de gemeente, ook na de bouw van sporthal de Bredius.
De afstand tot de binnensportaccommodaties is in Gooise Meren groter dan het landelijke gemiddelde.
Welke behoefte is er en wordt er verwacht
Traditionele veldsporten zijn steeds vaker actief in de hal. Enerzijds willen buitensportverenigingen hun leden
gedurende het hele seizoen trainingen kunnen aanbieden, ook als de velden dit niet toelaten. Anderzijds
winnen de zaalcompetities van de veldsporten, zoals het zaalvoetbal en het zaalhockey, veel aan populariteit
en daarvoor zijn grote sporthallen nodig die bestaan uit 3 zalen. De nieuw te bouwen sporthal in Muiden
voorziet daar in.
In het winterseizoen is een grote behoefte aan sporthallen voor het gebruik van zaalhockey en zaalvoetbal
door de verenigingen in met name Naarden, Muiderberg en Muiden. In de huidige situatie zitten de hallen in
de piekmaanden tegen een organisatorische grens aan. Wanneer de sporthal in Muiden in gebruik kan worden
genomen, kan het hockeygebruik in de bestaande hallen wellicht beter verdeeld worden, wat druk van de
bestaande hallen kan halen op de momenten die knellen in de huidige situatie.
Conclusie
De bestaande sporthallen en sportzalen zijn in de wintermaanden over bezet en de vereniging hebben
aangegeven dringend behoefte te hebben aan een extra sporthal waar zaalvoetbal en zaalhockey kan worden
beoefend.
Gebruik sportzalen voor hockey- en voetbal training
Op dit moment worden in de wintermaanden sportzalen gebruikt voor hockey- en voetbal trainingen. Omdat
deze sportzalen niet voldoen aan de afmetingen, kan de verhuurder (in dit geval de gemeente) aansprakelijk
worden gesteld bij ongevallen die het gevolg zijn van botsingen met wanden of aanwezige gym attributen die
langs de wanden zijn opgeslagen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit, landelijk gezien, zeer incidenteel is
voorgekomen.
Sportzaal gebruik door toekomstige bewoners Bloemendalerpolder in Weesp

In het uitbreidingsplan Bloemendalerpolder wordt voor de nieuw te bouwen school een sporthal gebouwd met
3 zalen (afmeting van de hal is 25 x 45 x 7 m1). Na de schooltijden zal deze worden verhuurd aan verenigingen.
Naar verwachting zal deze sporthal eind 2020 worden opgeleverd. De mogelijkheid is aanwezig dat bewoners
uit Weesp gebruik gaan maken van de sporthal in de Bredius en vice versa. Op dit moment is niet aan te geven
in welke mate dat gaat gebeuren.
Sportzaal op verdieping of op begane grond
De beschikbare ruimte in het bestemmingsplan is niet voldoende om alles gelijkvloers te maken, er moet dus
“gestapeld” worden.
Argumenten sportzaal boven:
- Buitenkleedruimten direct aan laten sluiten aan de buitenruimte/ maaiveld is zeer gewenst ivm
vervuiling van het gebouw.
- Het is beter om de schoolkinderen beneden te laten omkleden en in de hal erboven laten gymmen
dan eerst naar boven>beneden> gymmen >boven omkleden> naar beneden eruit.
- Er zullen meer bezoeker voor de beneden ruimten zijn dan voor de bovenruimte (zeker in de zomer).
- Kantine kan beter aansluiten aan een buitenterras op maaiveld. Daar is voldoende terrasruimte te
creëren.
- Een dichte plint aan de onderzijde van het gebouw is stedenbouwkundig ongewenst.
- Stijgen (lift/trap) hoeft maar 3 a 4 meter in plaats van 7 a 8 meter
- Eenvoudige en duidelijk in te richten verkeersruimte, waarbij kleedkamers met buitendeuren geen
belasting vormen voor de inpandige verkeersruimte tbv andere, kleinere ruimten (vergaderruimte,
EHBO, leraren kamers etc)
- Mensen in een rolstoel bezoeken vaker de kantine dan de sporthal (beide is uiteraard wel mogelijk).
Dit zijn namelijk bezoekers van de binnen- en buitensport.
- Meer openingen mogelijk in de gevel van de sporthal als het gaat om privacy (men wil niet in het zicht
sporten)
- Het is financieel voordeliger omdat de sporthal een grote overspanning nodig heeft. Het is goedkoper
als onder de sporthal steunmuren van bijvoorbeeld kleedkamers worden aangebracht i.p.v.
kleedkamers boven op de sporthal.

