
 

 

        
 

Motie vreemd aan de orde van de dag
  
   

Motie inzake inspanningen ten behoeve van het realiseren van de Olympische 
Spelen 2028 in Amsterdam e.o.
  
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
  
constaterende dat, 

- uit recent onderzoek “Een alternatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse van het 
organiseren van de Olympische Spelen in Nederland in 2028
gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift TPE Digitaal is 
Olympische Spelen in het meest waarschijnlijke scenario 
kosten (verschil tussen baten en kosten)

- een eerder onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
een lager verlies aangaf;

- de berekeningen van dat eerdere onderzoek volgens 
 
overwegende dat, 

- op dit moment een dergelijke 
  
verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,

- geen inspanningen te verrichten in het kader van het binnenhalen van de Olympische Spelen 
2028 die zware onomkeerbare 
de komende jaren en de verdere toekomst

 

en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening: 
Arjo van Bezooijen 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting: 
http://www.tpedigitaal.nl/assets/static/4_Nooij

Het vorige rapport van Rebel en Arup, in opdracht van VWS, maakte eind vorig jaar een inschatting van de kosten 
(investeringen in wegen, sportaccomodaties
van 1,1 à 1,8 miljard. 
Volgens De Nooij hebben Rebel en Arup vooral gekeken naar wat nodig is, en niet gekeken naar wat eerdere Spelen hadden 
gekost. Hij zegt: “Bij grote sportevenementen zie je bijna altijd dat de kosten vooraf veel te laag worden ingeschat”
kosten van de Spelen in Londen uitkomen op 14 miljard en die in Griekenland op 10 miljard, dan snap ik niet waarom Nederland 
dat voor 7,5 miljard kan doen”. 

De samenvatting geeft aan: “Economisch gezien is het organiseren van de Olympische Spelen niet gunstig

In het rapport worden dramatische overschrijdingen van budgetten genoemd, zoals die van Montreal 1976, waar het verlies 
vooraf werd geschat op $124 miljoen, terwijl de stad na afloop een schuld had van $2,8 miljard en drie decennia nodig had om 
deze af te betalen. 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag (RvO Art. 27)

inspanningen ten behoeve van het realiseren van de Olympische 
Spelen 2028 in Amsterdam e.o. 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 29 maart 2012

ecent onderzoek “Een alternatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse van het 
organiseren van de Olympische Spelen in Nederland in 2028” van Michiel de N

in het wetenschappelijk tijdschrift TPE Digitaal is gebleken dat de mogelijke 
Olympische Spelen in het meest waarschijnlijke scenario € 600 per Nederlander zou gaan 
kosten (verschil tussen baten en kosten), en misschien zelfs € 1.000; 
een eerder onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
een lager verlies aangaf; 
de berekeningen van dat eerdere onderzoek volgens De Nooij veel te optimistisch waren;

p dit moment een dergelijke financiële belasting onverantwoord wordt geacht;

Burgemeester en Wethouders, 

geen inspanningen te verrichten in het kader van het binnenhalen van de Olympische Spelen 
onomkeerbare financiële lasten leggen op de burgers van Haarlemmermeer in 

de komende jaren en de verdere toekomst; 

over tot de orde van de dag, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.tpedigitaal.nl/assets/static/4_Nooij-1-2012.pdf 
Het vorige rapport van Rebel en Arup, in opdracht van VWS, maakte eind vorig jaar een inschatting van de kosten 

in wegen, sportaccomodaties, inzet politie) en de baten (horeca, entree). De inschatting kwam uit op een verlies 

ooij hebben Rebel en Arup vooral gekeken naar wat nodig is, en niet gekeken naar wat eerdere Spelen hadden 
gekost. Hij zegt: “Bij grote sportevenementen zie je bijna altijd dat de kosten vooraf veel te laag worden ingeschat”
kosten van de Spelen in Londen uitkomen op 14 miljard en die in Griekenland op 10 miljard, dan snap ik niet waarom Nederland 

Economisch gezien is het organiseren van de Olympische Spelen niet gunstig

In het rapport worden dramatische overschrijdingen van budgetten genoemd, zoals die van Montreal 1976, waar het verlies 
vooraf werd geschat op $124 miljoen, terwijl de stad na afloop een schuld had van $2,8 miljard en drie decennia nodig had om 

 

(RvO Art. 27) 

inspanningen ten behoeve van het realiseren van de Olympische 

2012, 

ecent onderzoek “Een alternatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse van het 
van Michiel de Nooij, 
gebleken dat de mogelijke 

€ 600 per Nederlander zou gaan 

een eerder onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ooij veel te optimistisch waren; 

onverantwoord wordt geacht; 

geen inspanningen te verrichten in het kader van het binnenhalen van de Olympische Spelen 
financiële lasten leggen op de burgers van Haarlemmermeer in 

--------------------------------------------- 

Het vorige rapport van Rebel en Arup, in opdracht van VWS, maakte eind vorig jaar een inschatting van de kosten 
, inzet politie) en de baten (horeca, entree). De inschatting kwam uit op een verlies 

ooij hebben Rebel en Arup vooral gekeken naar wat nodig is, en niet gekeken naar wat eerdere Spelen hadden 
gekost. Hij zegt: “Bij grote sportevenementen zie je bijna altijd dat de kosten vooraf veel te laag worden ingeschat”, en “Als de 
kosten van de Spelen in Londen uitkomen op 14 miljard en die in Griekenland op 10 miljard, dan snap ik niet waarom Nederland 

Economisch gezien is het organiseren van de Olympische Spelen niet gunstig”. 

In het rapport worden dramatische overschrijdingen van budgetten genoemd, zoals die van Montreal 1976, waar het verlies 
vooraf werd geschat op $124 miljoen, terwijl de stad na afloop een schuld had van $2,8 miljard en drie decennia nodig had om 



 

 

Het oorspronkelijke Griekse budget voor de Olympische Spelen was $ 1,6 miljard. De uiteindelijke kosten, inclusief 
infrastructuur waren het tienvoudige, $ 16 miljard. De Griekse overheid verklaarde na afloop dat de kosten vooraf waren 
geschat op € 4,5 miljard, terwijl de feitelijke kosten € 8,95 miljard waren (Embassy of Greece 2004). 

Onder het kopje “Geluk” vermeldt het rapport: 
Economen concluderen steeds vaker dat megasportevenementen per saldo geen geld opleveren, maar dat ze wenselijk kunnen 
zijn omdat ze de bevolking gelukkiger maken (Kuper en Szymanski 2009). Kavetsos en Szymanski (2010) concluderen dat een 
groot sporttoernooi het geluk van de bevolking van het organiserende land significant vergroot. Dit geldt vooral voor Europese 
en  Wereldkampioenschappen voetbal. Dit geluksgevoel is groot, maar kortdurend. 

 


