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Kennisnemen van: 
De resultaten van het rapport onderzoek capaciteit Binnensport en ons voorstel tot het 
oplossen van de geconstateerde knelpunten. 

Beste raadsleden. 

In de raadsinformatiebrieven van 29 mei 2019 en 2 oktober 2019 hebben wij u 
geïnformeerd over de geconstateerde knelpunten in de sportaccommodaties. Deze 
knelpunten in de Binnen- en Buitensportaccommodaties zijn gebaseerd op de 
uitvoeringsnota sportaccommodaties Harlingen en de informatie die de sportverenigingen 
in Harlingen ons hebben aangedragen. 
In deze raadsinformatiebrieven hebben wij u aangegeven dat wij de knelpunten graag willen 
oplossen. In de begroting 2020 heeft u dan ook een aantal kredieten beschikbaar gesteld 
voor het oplossen van de knelpunten: 
Buitensport: 
• Voetbalvereniging FC Harlingen: Vervangen toplaag hoofdveld. 
• Voetbalvereniging Zeerobben: Uitbreiding met een half wedstrijdveld (ofwel pupillenveld). 
•Tennisclub Ready: Eenmalige bijdrage van 150.000 euro in de kosten van de algehele 
renovatie /upgrading van het tenniscomplex. 
• Kleedruimten Buitensport een budget van 305.000 euro. Uit een ingesteld onderzoek 
blijkt dat alleen de kleedaccommodatie van Zeerobben aan vervanging toe is. 
Binnensport: 
Een budget voor het opstellen van een onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat we meer 
inzicht krijgen in de behoefte aan binnensport accommodaties (Waddenhal, gemeentelijke 
gymzalen) in relatie tot de huidige capaciteit. 
Dit onderzoek is nu gereed en in deze brief informeren wij u over het resultaat. 

De conclusies van het rapport Binnensport accommodaties 

1. De beschikbare ruimtecapaciteit is onvoldoende 
Uit de capaciteitsberekening en behoefte van sportverenigingen blijkt dat er met name in de 
winterperiode (vooral het le kwartaal ) een capaciteitstekort is voor het gebruik van de 
Waddenhal. Dit komt mede doordat er clubs zijn (Hockeyclub HMHC) die een zomer 
(buiten) en een wintercompetitie (binnen) hebben en ook voetbalverenigingen die met de 
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jongste jeugd binnen willen sporten. Dit tekort wordt groter als de uren van de verenigingen 
die nu zaalruimte buiten Harlingen huren ook mee worden gerekend in de vraag. 

2. De gvmzalen voldoen functioneel niet aan de eisen van verantwoord sporten 
De gymzalen zijn destijds gebouwd voor het gymnastiekonderwijs basisonderwijs en 
worden daarnaast als surplus in de avonduren gebruikt door sportverenigingen. 
En dat zorgt voor knelpunten en onveiligheid in het gebruik. De afzonderlijke gymzalen zijn 
in mindere mate dan wel niet geschikt voor de eisen die de hedendaagse sport stelt en 
daarmee onvolwaardige binnensportvoorzieningen. 
Onvolwaardig omdat ze beperkingen aan het gebruik stellen: 
- Aan de privacyregels kan niet worden voldaan doordat de kleedkamers ook als looproute 
naar de zaal fungeren, 
-er is onvoldoende uitloop in de zaal zelf, 
-de berging is te klein voor opslag van materialen voor onderwijs en sportverenigingen, 
-er is geen plek voor toeschouwers en/of ouders, 
-er kunnen geen wedstrijden worden gehouden, 
-sponsoring met reclame uitingen is niet mogelijk. 
Met name Ven K/Stenen Man is een sportvereniging die sterk tegen deze beperkingen 
aanloopt in de gymzaal Het Vierkant. Gymvereniging Ven Kis hier de hoofdgebruiker sport, 
ze huren deze gymzaal voor minimaal 30 uren per week (5 dagen van 16 tot 22 uur) maar 
hebben behoefte aan nog meer uren om te kunnen groeien. Graag zou men voor bepaalde 
lessen meer zaalruimte willen hebben door nieuwe ontwikkeling binnen de gymnastieksport 
(te noemen is free- running is in opkomst). In het rapport wordt hier specifiek aandacht aan 
gegeven. De Waddenhal is door de week en in de avonduren niet beschikbaar omdat deze 
volledig in gebruik is gegeven aan andere sportverenigingen. Opgemerkt wordt dat het 
gebruik van een andere gymzaal ook lastig is voor Ven K/Stenen Man omdat men niet 
zomaar even de materialen(o.a. matten) kan verplaatsen. Bovendien kennen de overige 
gymzalen dezelfde functionele problemen. Met name de gymzaal obs Wad is ongeschikt 
voor sportgebruik door de vorm en het ontbreken van douches (slechts 1). 

3. Door andere inzichten en visie van sport in Harlingen zal ook de behoefte aan 
binnensportaccommodaties gaan toenemen 

Na het vaststellen van de Kadernota Sport en Bewegen voor iedereen in Harlingen wordt nu 
druk gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsplan met daarin alle speerpunten en 
doelgroepen. Sport Fryslän gaat per 1 januari 2021 voor minimaal 5 jaar het sportbeleid van 
Harlingen uitvoeren en is er een Beweegteam opgericht met daarin een coördinator en 
buurtsportcoaches en vakleerkrachten. Ook is dit mogelijk doordat we door een verhoogde 
deelname aan de Brede Regeling Buurtsportcoaches meer geld van het Rijk ontvangen. 
Het bovenstaande leidt ongetwijfeld tot een stijgende behoefte aan volwaardige 
binnensportaccommodaties om uitvoering te geven aan de Kadernota Sport en Bewegen. 
En uiteraard leidt het ondertekende Sportakkoord ook tot meer vraag aan zaalruimte. 

De meest ideale oplossing van de knelpunten is een aanbouw van 2 zaaldelen bij de 
Waddenhal 
Wellicht zijn er andere scenario's mogelijk maar de meest voor de hand liggende optie, die 
ook in het rapport staat vermeld, is de Waddenhal (nu 4 zaaldelen) uit te breiden met 2 
extra zaaldelen. Hierdoor kunnen vrijwel zeker alle sportverenigingen terecht in en bij de 
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Wadden hal. De gymzalen blijven dan alleen in gebruik voor het onderwijs en kunnen dan 
sluiten na 16.00 uur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de 
sportverenigingen, ontstaan rooster technische voordelen, en is de aanwezigheid van 
beheer en toezicht, kantine en tribune een meerwaarde. 
In dit plan kan ook rekening worden gehouden met de behoeften van de gymvereniging Ven 
K/Stenen Man. 
Ook biedt dit scenario wellicht een kans om door een deels multifunctionele inrichting 
cultuur en toneelverenigingen een plek te geven nu Trebol gesloten is. 
De uitbreiding van de Waddenhal en het beoogde multifunctionele karakter past prima en 
is een ook een versterking in de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. 

Vervolgtraject 
Wij gaan aan de slag met opstellen van een plan en een kostenbegroting voor de aanbouw 
van 2 zaaldelen bij de Waddenhal. In het door uw raad beschikbaar gestelde 
onderzoekkrediet is hiervoor nog financiële ruimte aanwezig. 
Indien het onderzoekkrediet hiervoor niet toereikend is zullen wij u om aanvullende 
middelen vragen. 
Uiteindelijk kan dit leiden tot een Beleidswens voor de begroting 2022 waarin wij uw raad 
vragen een budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van het definitieve plan. 

Inspraak 
Wij hechten er grote waarde aan dat de burgers actief betrokken worden bij de planvorming 
en behoefte ten aanzien van een uitbreiding van de Waddenhal. Door gebruik te maken van 
de ontwikkelde inspraakmethode "Serieus Game" gaan wij er vanuit dat we voldoende 
inzichten vanuit de Harlinger samenleving kunnen genereren. 

Wij hopen u met deze raadsinformatie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
1, 
/f 
/{_À u.-: de secretaris, 

S. van den Broek 

Bijlage: Onderzoeksrapport capaciteit Binnensportaccommodaties. 


