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Geacht College,
Het Platform Sport heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel “kader kunststof
buitensportvloeren”.
Het platform Sport is van mening dat een kaderstellend beleid ten aanzien van alle accommodaties
noodzakelijk is. Daarbij spreken de termen sober en efficiënt het platform aan.
Het Platform is het er mee eens dat er een beleid gevoerd dient te worden waarbij de investering in
overeenkomst dient te zijn met het niveau waarop de desbetreffende sport gespeeld wordt. Tevens
dient bij die beslissing te worden meegenomen wat de minimale eisen zijn van de desbetreffende
bond.
Er zijn voor wat betreft het platform twee uitzonderingen in Castricum. Zowel de rugbyclub
Castricum als atletiekvereniging Castricum, incl. TDR, acteren op het hoogste niveau in Nederland, en
voor wat betreft het TDR zelfs internationaal.
De velden van de rugbyclub worden verzorgd door de gemeente Castricum en voldoen, voor zover
ons bekend, goed. Als het raadsvoorstel vastgesteld wordt verdient het aanbeveling om met de
Castricumse rugbyclub in contact te treden en, mochten er toch problemen zijn voor wat betreft de
accommodatie, oplossingen na te streven.
Gezien de aangegane afspraken met AVC, v.w.b. vervanging van de kunststofbaan, is het platform
van mening dat met AVC in contact getreden moet worden om te bekijken of AVC daartoe in staat is
en informatie in te winnen betreffende een andere vorm van beheer en verhuur passend in het
nieuw te vormen kostprijs gerelateerd tariefsysteem.
Het platform Sport is voorstander van:
• Doelmatige accommodaties waarbij gekeken wordt naar het niveau van de gebruiker.
• Bij nieuwe investeringen in accommodaties te kijken naar efficiëntie in onderhoud. (lagere
lasten)
• De keuzevrijheid van de verenigingen om bovenop de investering van de gemeente een
“kwalitatieve meerwaarde” te bewerkstelligen zodanig vorm te geven dat de totale
investering ten laste van de gemeente komt en de lasten van de “kwalitatieve
meerwaarde” (investering, rente en extra onderhoud) in bepaalde tijd, bijv. 15 jaar, terug te
laten betalen aan de gemeente. Dit ter voorkoming van toekomstige financiële problemen
die ten laste van de gemeente gelegd gaan worden. Voor beide partijen, gemeente en
gebruiker, geeft dit direct een duidelijk beeld van de investeringskosten en de daaraan
verbonden huurtarieven en extra afdrachten.

• Het inbrengen van de verhuurtarieven van alle buitensportvloeren in het nieuw te vormen
kostprijs gerelateerd tariefsysteem. Daarin zal worden bepaald wat per categorie
accommodatie een redelijk en acceptabel verhuurpercentage zal moeten worden. De 1/3
regeling in het voorstel is al afwijkend van wat op dit moment als norm gehanteerd wordt
en niet in verhouding met andere accommodaties.
• Een uitzonderingspositie voor verenigingen die, nationaal en internationaal, topsport
bedrijven. Eventuele meerwaarde in de accommodatievraag kan dan, maar moet niet,
verwerkt worden in het kostprijs gerelateerd tariefsysteem.
Zoals bij U bekend mag worden verondersteld is het Platform Sport groot voorstander van Buch-breed
beleid. Ook op het gebeid van de sport zijn daar, naar onze mening, grote voordelen te behalen. De
beleidsambtenaar in deze is diegene die op de hoogte is van de vele mogelijkheden die in de diverse
gemeenten aanwezig is. De inventarisatie van die mogelijkheden en de implementatie van daaruit
voortvloeiend Buch-breed beleid vinden wij als Platform Sport wenselijk.

Met vriendelijke groet,
P. van Splunter
Vicevoorzitter Platform Sport

