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Onderwerp
Uitvoering kabinetsbesluit versoepeling coronamaatregelen voor sport vanaf 29 april2O2O

Voorstel

1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van de voorlopig bindende richtlijnen van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord voor de uitvoering van het kabinetsbesluit voor georganiseerde
buitensportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april 2O2O;
Voor de uitvoering ook gebruik te maken van het protocol 'Verantwoord Sporten' zoals
opgesteld door NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten;
Voor de uitvoering de gemeentelijke buitensport accommodaties zoals opgenomen in
bijlage 3, open te stellen één dag nadat de richtlijnen van de Veiligheidsregio LimburgNoord definitief zijn vastgesteld;
Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties door topsporters afspraken te
maken met de betreffende sportbond en vereniging als hiervoor gemeentelijke
accommodaties worden aangewezen door NOCxNSF.

Inleiding
De coronamaatregelen die gelden voor sportactiviteiten worden vanaf 29 april 2020
versoepeld. Vanaf deze datum mogen sportaanbieders weer begeleide sportactiviteiten
organiseren voor kinderen in de leeftijd t/m 18 jaar. Daarnaast mogen topsporters weer
trainen op aangewezen sportaccommodaties. Taak van de gemeenten is om spoftaanbieders
te informeren over de voorwaarden die zij in acht moeten nemen bij de uitvoering van de
activiteiten en sportaccommodaties weer open te stellen voor gebruik. Daarnaast is
gemeenten gevraagd om sportverenigingen waar nodig ondersteuning te bieden. Allemaal
met als doel dat alle kinderen weer snel en op een veilige manier kunnen deelnemen aan
sportactiviteiten.
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Beoogd effect/doel
Uitvoering geven aan het kabinetsbesluit voor versoepeling van de coronamaatregelen voor
georganiseerde sportactiviteiten voor jeugd en voor topsporters.

Argumenten

1.

Door de Veitigheidsregio Limburg-Noord zijn bindende richtliinen bepaald

Om uitvoering te geven aan het kabinetsbesluit stelt de Veiligheidsregio Limburg Noord
richtlijnen op die bindend zijn voor de gemeenten die vallen onder deze regio. Er zijn
inmiddels voorlopige richtlijnen vastgesteld. Deze regels dienen nog te worden getoetst aan
de nieuwe noodverordening, die naar verwachting op woensdag 29 april wordt vastgesteld'

In de richtlijnen is bepaald wat onder georganiseerde sport wordt verstaan. Dit is sport
aangeboden door:
- Buursportcoaches en erkende sportverenigingen of -stichtingen;

-

Jeugdverenigingen, scouting en Jong Nederland, uitsluitend als zijn in hun reguliere
aanbod ook sport- en spelactiviteiten aanbieden;
commerciële instellingen, uitsluitend als zij in hun reguliere bedrijfsvoering ook sport
aanbieden.

Twee belangrijke richtlijnen die zijn bepaald zijn:
- Sportverenigingen moeten via een overzicht vooraf aan de gemeente aangeven wanneer
ze activiteiten organiseren en voor welke groepen;

-

Sportactiviteiten

in de

openbare ruimte, inclusief

de

openbare sport-

en

speelvoorzieningen, mogen uitsluitend worden georganiseerd als dit van tevoren bij de
gemeente is gemeld. Hiervoor is een meldingsformulier vastgesteld'

Door deze richtlijnen is er cluiclelijklreid voor de lokale handhaving. Het voorkomt ook
gelijktijdig gebruik van dezelfde sport accommodaties / de openbare ruimte door
sportaanbieders. Wij adviseren om de plicht van sportverenigingen om een overzicht van
de activiteiten aan de gemeente te overleggen ook toe te passen voor de andere
sportaanbieders. Enerzijds om beter te kunnen handhaven, anderzijds om bij gebruik van
de niet-gemeentelijke accommodaties te toetsen of dit past binnen de vastgestelde regels.

Het document met de voorlopig vastgestelde richtlijnen

van

de Veiligheidsregio

is

bijgevoegd in bijlage 1.

2.

Het protocol 'Verantwoord Sporten'biedt een praktische vertaling voor uitvoering

NOC*NSF (sportbondenkoepel) en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben een protocol
'Verantwoord Sporten'uitgewerkt. Dit protocol is afgestemd met het ministerie van VWS

en het RIVM. Doel van dit document is om gemeenten en uitvoerende partijen richting te
geven hoe te handelen en aandachtspunten aan te reiken voor de nadere uitwerking.
Voorgesteld wordt de adviezen uit het protocol 'Verantwoord Sporten' te delen met alle
partijen en het te adviseren deze zoveel mogelijk toe te passen. Op basis van de richtlijnen
van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het protocol 'Verantwoord Sporten' wordt een
duidelijk overzicht voor de sportaanbieders uitgewerkt met alle voorwaarden die voor hen
van toepassing zijn bij de uitvoering van hun activiteiten. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen bindende voorwaarden en adviezen.
Het protocol 'Verantwoord Sporten'is bijgevoegd in bijlage 2'
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3.1.

De openstelling sluit aan bij de doelstelling van het kabinetsbesluit

In de lijst zijn alle gemeentelijke buitensport sportaccommodaties opgenomen. Een brede
openstelling is nodig om de doelstelling van het kabinet te realiseren namelijk: zoveel
mogelijk kinderen in de leeftijd t/m 18 jaar weer te laten sporten. Uit een lopende
inventarisatie bij de sportverenigingen blijkt tevens dat veel binnensport verenigingen ook
buiten willen gaan sporten. Er is daarom veel ruimte nodig. Door een brede openstelling kan

ook een te grote concentratie van activiteiten en dus van mensen worden voorkomen en
worden de reisafstanden beperkt.
De natuurgras voetbalvelden kunnen niet allemaal worden opengesteld. De KNVB heeft
begin april besloten het competitieseizoen te beëindigen. Om deze reden is besloten het
onderhoud van de natuurgras voetbalvelden te vervroegen. Een langere hersteltijd van de
velden heeft een positief eftect op de veldkwaliteit voor het nieuwe seizoen. Op elk park
zijn één of meerdere voetbalvelden beschikbaar voor gebruik. De openstelling van deze
velden is mogelijk tot 1 juni. Dan zal ook op deze velden het onderhoud moeten worden

uitgevoerd.
De beschikbare ruimte wordt verdeeld tussen de sportverenigingen die activiteiten willen
organiseren. Vanaf 1 juni wordt de ruimteverdeling aangepast op het wegvallen van de
capaciteit van de natuurgras voetbalvelden.
Uitzondering op de openstelling is ook het buitenzwembad. De Veiligheidsregio heeft
besloten dat buitenbaden gesloten blijven totdat hieruoor door het Rijk geaccepteerde
brancherichtlijnen zijn.

3.2.

Zorgvuldigheid bij de openstelling is van belang

Geadviseerd wordt om alle gemeentelijke buitensport accommodaties één dag nadat de
richtlijnen hiervoor definitief zijn vastgesteld door de Veiligheidsregio Limburg-Noord open
te stellen. Naar verwachting vindt deze vaststelling plaats op 29 april. De termijn van één
dag is nodig om de sportaanbieders te kunnen informeren over de definitieve voorwaarden
en ook handhaving mogelijk te maken. Op deze wijze kan een zorgvuldige openstelling

worden geborgd. Veel sportverenigingen hebben de vereiste planning al overlegd. Deze
verenigingen kunnen één dag na openstelling van de accommodaties staften, mits zij
kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Om vertraging op dit punt te voorkomen zijn
de voorwaarden (voor zover nu bekend) op 25 april al aan hen kenbaar gemaakt.
Voor sportaanbieders met een eigen accommodatie geldt dezelfde ingangsdatum voor
ingebruikname van hun accommodaties. Dit zijn onder andere de tennisverenigingen en de
scoutinggroepen.
Een overzicht van alle gemeentelijke accommodaties die vanaf 29 april kunnen worden
opengesteld is bijgevoegd in bijlage 3.

4.

Topsport

Het kabinet heeft besloten dat topsporters vanaf 29 april mogen trainen op aangewezen
trainingslocaties in overleg met NOC*NSF als daarbij 1,5 meter afstand mogelijk is en de
geldende hygiënemaatregelen van het RIVM in acht worden genomen.
Voor de uitvoering hiervan heeft NOC*NSF in nauwe samenspraak met de sportbonden het
volgende bepaald:
- Alleen sporters met een A-status, een high potential status en een selectiestatus
komen in aanmerking. Dit zijn landelijk circa 800 sporters. De sportbonden werken
zelf sport specifieke voorstellen uit;
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Voor het aanwijzen van trainingslocaties is het uitgangspunt dat sporters zoveel
mogelijk trainen op de locaties waar zij dit normaal ook doen. NOC*NSF zal een lijst
opstellen met topsporttrainingsaccommodaties waarvoor de gedeeltelijke openstelling
van toepassing is.

Het is nu nog niet bekend of er gemeentelijke accommodaties in Weert op de lijst van
staan. Wij stellen voor dat als dit aan de orde is en
topsporters hiervan gebruik willen maken, op dat moment afspraken te maken met de
betreftende sportbonden en verenigingen waarbij de topsporters zijn aangesloten.
topsporttrainingsaccommodaties

Kanttekeningen en risico's

De openstelling van de natuurgrasvelden is beperkt wegens het al uitgevoerde
onderhoud. Mogelijk is de vraag van gebruik door sportaanbieders groter dan de
beschikbare capaciteit. Wij stellen voor in dat geval te beoordelen wat de financiële
gevolgen zijn van het openstellen van extra natuurgrasvelden (extra onderhoudskosten)
en hierover een besluit te nemen op basis van afstemming tussen de verantwoordelijke
portefeuillehouders.
De meeste gemeentelijke buitensportaccommodaties kennen in de reguliere situatie een

of meerdere hoofdgebruikers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het openen en sluiten
van de gemeentelijke accommodatie en beschikken hier ook over een eigen
clubaccommodatie. Deze verenigingen krijgen nu ook een taak in het openen en sluiten
van de gemeentelijke accommodaties voor andere verenigingen en de openstelling van
hun toilet (toiletgebruik is toegestaan als dit strikt noodzakelijk is). Zij maken hierdoor
mogelijk extra kosten. We verwachten dat het gaat om beperkte kosten en maken
hierover afspraken met de verenigingen over vergoeding hiervan als het gebruik en de
kosten inzichtelijk zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering vindt plaats op basis van een ambtelijke samenwerking met vertegenwoordiging
vanuit de afdelingen OCSW, OG en R&E (team vastgoed). Taken zijn: planning en

beoordeling gebruik accommodaties en openbare ruimte, communicatie met de
sportaanbieders, ondersteuning van spoftverenigingen bij praktische vragen en inrichting
van de accommodaties voor zover nodig en mogelijk, aanbrengen van bebording / routing
rondom de accommodaties waar nodig.
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Communicatie/ partici patie
De sportaanbieders worden schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheden om weer
activiteiten aan te bieden, de beschikbare voorzieningen en de voorwaarden die hieraan
verbonden zijn. Dit gebeurt via e-mails, via de gemeentelijke website, facebook pagina en
nieuwsbrief.

Overleg gevoerd met
Intern:

-

Harold Stultiens, hoofd afdeling Openbaar Gebied
Jack Westenberg, teamleider vastgoed
Lusan Korten, afdeling vastgoed

Alwin Snijders, handhaving

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:
Bijlage 1 : Voorlopige richtlijnen Veiligheidsregio Limburg-Noord
Bijlage 2: Protocol 'Verantwoord Sporten'
Bijlage 3: Overzicht gemeentelijke accommodaties die worden opengesteld
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