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Samenvatting 
Op het gebied van de sportvoorzieningen voert de gemeente Haarlemmermeer een 
voorwaardenscheppend beleid. Wij realiseren accommodaties en zorgen voor de 
instandhouding. 
Daarbij zien wij het ook als onze zorg om de gemeentelijke accommodaties tegen een 
betaalbaar tarief ter beschikking te stellen. Jaarlijks worden de tarieven voor het gebruik van 
de gemeentelijke buitensportaccommodaties vastgesteld; de indexering ten opzichte van het 
seizoen 2011-2012 bedraagt voor het lopende seizoen 2,43%. 

Context 
Het college is door de raad gemandateerd om de tarieven voor het gebruik van sportvelden 
door sportverenigingen vast te stellen. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast aan de 
ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. De tarieven voor het 
verenigingsgebruik van de overdekte sportvoorzieningen zijn conform de 
exploitatieovereenkomst ook gekoppeld aan het prijsindexcijfer, maar worden door de 
exploitant Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) bepaald. 

In de evaluatie van de sportnota is gemeld dat een nieuwe tarieven-systematiek op basis 
van deze kostendekking niet op juiste wijze haalbaar is. De diverse onderzochte varianten 
hadden elk grote nadelige financiële gevolgen voor vrijwel alle verenigingen. De voor 2013 
vastgestelde grondprijzen (2012.0068545- GEHEIM) heeft voor deze nota geen 
consequenties, maar zal wel leiden tot wijzigingen in de gebruikstarieven structuur en het 
gebruik van de sportvelden voor verenigingen per seizoen 2013/2014. Deze wijzigingen 
zullen volgens streven voorafgaand aan het sportseizoen 2013-2014 in een nieuwe nota 
tarieven buitensportaccommodaties worden gecommuniceerd aan alle betrokken 
sportverenigingen. 

Voor het seizoen 2012/2013 blijft de systematiek nog ongewijzigd en gelden de gebruiks
tarieven zoals in deze nota worden gecommuniceerd. Ook het bestaande beleid inzake de 
OZB afdracht voor de sportaccommodaties blijft gehandhaafd, waarbij voor op basis van 
deze nota in gebruik gegeven sportaccommodaties zowel het eigenaar- als gebruikersdeel 
voor rekening van de gemeente is. 
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Afweging 
Voor de aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke buitensport
accommodaties wordt sinds 1990 de ontwikkeling van het CBS consumentprijsindexcijfer 
(alle huishoudens) gevolgd. Voor de actualisatie van de huidige tarieven wordt het 
jaargemiddelde over 2011 genomen. Dit betekent dat de huidige tarieven (2011 - 2012) van 
de sportvelden met 2,43% worden verhoogd. 

De nieuwe tarieven 
Een en ander levert de volgende tarieven voor gemeentelijke buitensportaccommodaties 
voor seizoen 2012-2013 op. Ter vergelijking zijn ook de tarieven voor seizoen 2011-2012 
opgenomen. 

Seizoen 11-12 12-13 

Graswedstrijdveld € 2.522 € 2.581 

Grasoefenveld € 1.461 € 1.495 

Grassmasterveld € 2.522 € 2.581 

Kunstgrasvoetbalveld € 3.983 € 4.076 

Honkbalveld € 3.109 € 3.182 

Softbalveld/jeugd honkbalveld € 1.271 € 1.301 

Kunstgrashockeyveld € 2.519 € 2.578 

Verhard handbalveld € 1.520 € 1.556 

Graskorfbalveld € 1.780 € 1.822 

Kunstgraskorfbalveld € 1.335 € 1.366 

Cricketpitch € 439 € 449 

Kunststofatletiekvoorziening € 5.523 € 5.652 

Wielerbaan € 5.063 € 5.181 

Landijsbanen (continuering van bestaande afspraken) € 1 € 1 

*Incidenteel gebruik door binnen de gemeente gevestigde 
€ 97 € 99 organisaties 

* Incidenteel gebruik door buiten de gemeente gevestigde 
€ 124 € 127 organisaties 

Nb. Het tarief voor de landijsbaan is in het verleden vastgesteld op 1 euro. De vereniging 
beheert en onderhoudt namelijk het volledige terrein, zonder de medewerking van de 
gemeente. Indertijd is besloten dat het vragen van een hoger tarief, in lijn met de andere 
huurbedragen, niet reëel en wenselijk is. Omdat een terrein voor € 0,-- verhuren niet 
mogelijk is, is met de betreffende ijsclubs afgesproken dat het terrein voor dit symbolische 
bedrag gehuurd kan worden. 

Middelen 
In de Programmabegroting 2012-2015 is bij programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie 
rekening gehouden met de inkomsten uit verhuur van de velden. De door indexering en het 
extra aanleggen van sportvelden bereikte meerinkomsten van circa € 5.000 zijn hier nog niet 
in meegenomen. 
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In- en externe communicatie 
De sportverenigingen zijn bekend met de jaarlijkse tariefaanpassingen. Verenigingen worden 
na vaststelling schriftelijk geïnformeerd over de tarieven voor het seizoen 2012-2013. 
Aansluitend ontvangen de sportverenigingen een factuur. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. de huidige tarieven {2011-2012) voor het gebruik van de gemeentelijke 

buitensportaccommodaties voor het seizoen 2012-2013 met 2,43% te verhogen; 
2. de gebruikstarieven voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties voor het seizoen 

2012-2013 vast te stellen; 
3. de structurele financiële effecten te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2013; 
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de 


