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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Afhandeling Motie Binnensport – Sporthalcapaciteit (Bij2106309).
Inleiding
Op 23 maart 2021 heeft de raad de motie Binnensport - Sporthalcapaciteit aangenomen
(Bij2106309).
Hierin wordt het college verzocht:
1. te onderzoeken waar in de gemeente Heerhugowaard de benutting van de huidige
sporthalcapaciteit te optimaliseren is;
2. de gesprekken met verenigingen omtrent meer behoefte aan binnensport te intensiveren
en te onderzoeken of de gemeente samen met verenigingen de sporthal/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
3. de gesprekken met SVW’27 en HV Tornado omtrent de herstructurering van hun
sportpark in combinatie met de visie Centrumwaard te intensiveren en te onderzoeken of
de gemeente hierbij de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
4. de uitkomst van de gesprekken met SVW’27, HV Tornado en diverse verenigingen en de
onderzoeken voor 1 november 2021 moet terugkoppelen aan de raad;
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Kernboodschap
1. te onderzoeken waar in de gemeente Heerhugowaard de benutting van de huidige
sporthalcapaciteit te optimaliseren is;
2. de gesprekken met verenigingen omtrent meer behoefte aan binnensport te intensiveren
en te onderzoeken of de gemeente samen met verenigingen de sporthal/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
Het capaciteitenonderzoek toont dat de gemeentelijke sporthallen een capaciteitsdruk ervaren bij
piekuren, doordeweeks in de wintermaanden (92%). Voor de (georganiseerde) binnensport zijn
met name sporthallen van belang. Sporthallen hebben een sportvloer geschikt voor alle
zaalsporten, waar de afmetingen van sportzalen, en met name gymzalen, niet toereikend zijn
voor de meeste zaalsporten. De gymzalen zijn gedurende het hele jaar voor 23 procent van de
tijd in gebruik. Dit is vergelijkbaar met andere gemeenten.
Tabel 1: Bezetting sporthallen in Heerhugowaard

Tijdstip
Winterperiode
Doordeweeks
08:00-16:00
16:00-23:00
*19:00-21:00

Rest van het jaar
82%
65%
92%

80%
37%
55%

09:00-18:00

56%

23%

09:00-18:00

44%

13%

Zaterdag
Zondag

De periode van de piekuren is de favoriete trainingstijd die elke vereniging wenst voor haar leden.
Daarentegen is er ruimte beschikbaar buiten de piekuren. Zoals in het raadsvoorstel (RB21001,
kanttekening 3) genoemd is Heerhugowaard Sport N.V. gestart om samen met SSL (beheer
sportaccommodaties in Langedijk) te verkennen of de bezetting van de sporthallen gespreid kan
worden. Sporthal Noorderend en Myhealthclub worden hierbij betrokken.
Ook is Heerhugowaard Sport N.V. samen met betrokken sportverenigingen een opzet aan het
maken voor uitbreiding van zaaluren voor de komende twee jaar. De verwachting is dat door
deze organische groei aan zaalsport ondercapaciteit van zalen ontstaat, waardoor bouw van een
nieuwe sporthal op termijn een logische keuze wordt. De Vaandel (langs het spoor) of op
Sportpark de Kabel (in de herontwikkeling Centrumwaard) zouden mogelijk als locatie kunnen
fungeren.
3. de gesprekken met SVW’27 en HV Tornado omtrent de herstructurering van hun
sportpark in combinatie met de visie Centrumwaard te intensiveren en te onderzoeken of
de gemeente hierbij de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
De gesprekken met de betrokken sportverenigingen vinden op reguliere basis plaats, evenredig
aan de planning van de herontwikkeling van Centrumwaard. Sportverenigingen hebben met
succes deelgenomen aan de participatiegesprekken ter vorming van de visie Centrumwaard. De
meerwaarde in het herstructurering van sportpark De Kabel binnen de visie Centrumwaard wordt
gedeeld. De Kabel als locatie voor een nieuwe sporthal zal hierin niet worden uitgesloten.
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4. de uitkomst van de gesprekken met SVW’27, HV Tornado en diverse verenigingen en de
onderzoeken voor 1 november 2021 moet terugkoppelen aan de raad;
De raad zal voor 1 november 2021 een terugkoppeling ontvangen van de gesprekken met de
sportverenigingen en de onderzoeken.
Consequenties
De afhandeling van deze motie heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
Via deze brief wordt de raad geïnformeerd over de afhandeling van de motie.
Bijlage(n)
1. Motie Binnensport - Sporthalcapaciteit (Bij2106309).
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

