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Beantwoording vragen van de raad 

 

 

 

Datum collegevergadering 23-3-2021 

Zaaknummer 33945-2021 

Naam raadslid Bas de Ruig & Ben Hendriks 

Fractie D66Velsen & PvdA 

Portefeuillehouder(s) B. Diepstraten 

 
 

Onderwerp: (her)huisvesting TVIJ 

 

Toelichting bij de vragen: 

Eind oktober heeft het bestuur van TVIJ ingesproken bij de raadsvergadering. De huidige locatie, De 

Springplank, staat op de nominatie om gesloten en gesloopt te worden om zo ruimte te maken voor 

nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen. Daarnaast voldoet de huidige accommodatie niet meer aan de 

hedendaagse eisen voor trampolinespringen op hoog niveau. Er zou dus een nieuwe accommodatie 

nodig zijn. 

 

In het bestemmingsplan Velserbroek, dat in november 2018 door de raad is aangenomen, staat de 

ambitie opgenomen tot woningbouwontwikkeling te komen op de locatie Spitsaak/Platbodem. De 

Springplank valt daarbij echter buiten de opnieuw te ontwikkelen grond. Alleen de grond waarop de 

onderwijslocaties de Rozenbeek en De Westbroek zijn gesitueerd, is aangeduid als opnieuw te 

ontwikkelen grond. In het collegebericht van 15 december 2020 geeft het college evenwel aan dat TVIJ 

voor 1 juni een nieuwe locatie gevonden dient te hebben om herontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Naarmate het langer duurt, wordt de huisvestingssituatie voor TVIJ, en daarmee het voortbestaan 

van de vereniging, nijpender. D66Velsen en PvdA zouden het eeuwig zonde vinden wanneer de 

vereniging en haar bijna 180 leden op zou houden te bestaan doordat er geen geschikte huisvesting 

gevonden kan worden. Topsport op (letterlijk) hoog niveau moeten we als gemeente koesteren. 

Daarom hebben D66Velsen en PvdA de volgende vragen aan het college. 

 

Vraag 1 

Uit welk door de raad geaccordeerde beleids- of visiestuk komt de wens voort om specifiek het stuk 

grond waarop De Springplank staat te herontwikkelen waardoor TVIJ voor 1 juni 2022 op zoek 

dient te gaan naar een andere locatie? 

 

Antwoord vraag 1 

Er ligt geen direct verband tussen de sluiting van De Springplank en de gebiedsontwikkeling van de 

locatie. Wij verwijzen u graag naar eerdere collegeberichten over dit onderwerp. De aanleiding om 

De Springplank mee te nemen bij het herontwikkeling zit in teruglopende leerlingenaantallen 

waardoor de gymzaal onvoldoende bezetting heeft voor een gezonde exploitatie.  
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Daar komt bij dat TVIJ zelf de ambitie heeft om een betere huisvesting te vinden. In eerste instantie 

probeerden we de huisvestingsvraag binnen het Polderhuis op te lossen. Helaas is dit geen 

rendabele en toekomstbestendige oplossing.  

TVIJ wil graag een hogere en grotere accommodatie. De Springplank voldoet niet (meer) aan de 

wensen die zij aan een accommodatie stellen. Zij willen een accommodatie met een omvang van 

ongeveer 30 bij 40 meter en een minimale hoogte van 10 meter, maar liever nog een meter hoger 

om op de toekomst voorbereid te zijn.  

 

De gemeente heeft aan TVIJ meegegeven dat naast de ruimtelijke en technische aspecten een 

businessplan met financieel solide onderbouwing van de club voor een andere accommodatie 

noodzakelijk is. TVIJ heeft hiervoor een businessplan opgesteld. Dit is een voorwaarde omdat wij 

geen monofunctionele- en topsportaccommodaties faciliteren. Eén van de uitgangspunten voor ons 

sportaccommodatiebeleid 2018-2022 “Ruimte voor de sport!” is dat het niet wenselijk is om te 

investeren in monofunctionele binnensportaccommodaties. Velsen hanteert uitgangspunten en 

beleid waarmee de breedtesport wordt ondersteund.  

 

Het wegvallen van de Springplank biedt de mogelijkheid om het pand te betrekken bij de beoogde 

woningbouw op de locatie Spitsaak/Platbodem. Hiermee geeft het college invulling aan het 

versnellen van de woningbouw. Een ambitie die onder meer past binnen het Raadsakkoord 2018-

2022 en de Woonvisie 2040. 

 

Vraag 2 

Klopt het dat voor het eventueel mogelijk maken van (woning)bouw een wijziging van het 

bestemmingplan nodig is op de locatie waar De Springplank momenteel staat? 

 

Antwoord vraag 2 

Ja, dat klopt. 

 

Vraag 3 

Liggen er momenteel bij de gemeente concrete aanvragen of voorstellen voor de herontwikkeling 

van de locatie waar De Springplank staat? 

 

Antwoord vraag 3 

De locatie Spitsaak/Platbodem is op dit moment deels in eigendom van wooncorporatie Velison 

Wonen. Het college is met Velison in gesprek om te komen tot woningbouw op de locatie. 

Uitgangspunt daarbij is het realiseren van een woonprogramma met een hoog percentage sociale 

huur. Hiermee geeft het college invulling aan de wens om het aandeel sociale huurwoningen in 

Velserbroek te vergroten. 

 

Vraag 4 

Hoe reëel acht het college in dit stadium dat er voor de afloop van het verlengde huurcontract (juni 

2022) een alternatieve locatie zal worden gevonden? 

 

Antwoord vraag 4 

Het vinden van een alternatieve locatie is moeilijk voor TVIJ. Dat komt omdat de trampolinesport 

een specifieke hoogte van een accommodatie vraagt om ook de topspringers te kunnen faciliteren. 

De hoogte van een accommodatie dient tenminste tien meter te zijn en de trampolines dienen 

permanent in de accommodatie opgesteld te worden. Multifunctioneel gebruik van deze ruimte 

biedt weinig andere   mogelijkheden. Daarnaast zijn er aanvullende wensen en behoeften van de 

vereniging. We denken met de vereniging mee in de zoektocht naar een andere locatie en steken 
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daar veel tijd en energie in. We hopen uiteraard dat TVIJ voor juni 2022 een andere geschikte 

locatie heeft gevonden, maar kunnen geen garanties geven. 

 

Vraag 5 

In een collegebericht van 15 december 2020 geeft het college aan gebruik te maken van het 

netwerk van partners van de gemeente teneinde een alternatieve locatie te vinden, mede omdat de 

gemeente zelf geen geschikte accommodaties in haar bezit zou hebben. 

In hoeverre weegt het college ook zelf proactief de belangen van TVIJ mee in (de uitvoering van) 

haar eigen beleid, zoals de momenteel lopende inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed en de 

toekomstvisie op actieve recreatie in Spaarnwoude? 

 

Antwoord vraag 5 

We hebben in ons sportaccommodatiebeleid vastgesteld dat we het niet wenselijk vinden om te 

investeren in monofunctionele binnensportaccommodaties. We zetten proactief ons netwerk in bij 

commerciële sportaanbieders zoals die ook gevestigd zijn op Spaarnwoude. We gaan samen met 

TVIJ de haalbaarheid van een semi-commerciële spring-/klimhal bij het ontvangstgebied 

SnowWorld onderzoeken. Ook is de KNGU aangehaakt om TVIJ te helpen bij de 

accommodatievraag. Zodra de zoektocht naar een alternatieve locatie voor TVIJ resultaat oplevert, 

wordt uw raad hierover geïnformeerd. 

 

Vraag 6 

Een mogelijkheid voor TVIJ zou zijn om in het bestaande Polderhuis enkele verbouwingen te 

verrichten. Het zou echter voor TVIJ financieel niet haalbaar zijn om zowel zelf de volledige kosten 

te moeten dragen voor de verbouwing als daarna een volledig marktconforme huur te betalen. 

 

Is het college het met D66Velsen en PvdA eens dat een verbouwing van Het Polderhuis in ieder 

geval een goede tijdelijke oplossing zou zijn voor zolang er geen volwaardige accommodatie zou 

zijn gevonden? 

 

Antwoord vraag 6 

Dat is voor het college geen optie. De kosten van het verbouwen en verduurzamen van Het 

Polderhuis zijn hoog. Die investering is, met het oog op de levensduur van het pand, niet rendabel.  

 

Vraag 7 

In hoeverre is het college bereid om in dat geval een lagere huur te vragen of bij te dragen aan de 

verbouwing ter compensatie van het feit dat TVIJ De Springplank heeft moeten verlaten zonder dat 

er een volwaardig alternatief beschikbaar was?   

 

Antwoord vraag 7 

Ondanks het feit dat TVIJ bereid was om zelf een deel van de investering te dragen, is een lagere 

huur niet mogelijk. Sportverenigingen betalen conform ons beleid een maatschappelijk huurtarief. 

Hiermee wordt een deel van de exploitatielasten gedekt. Deze tarieven zijn niet kostendekkend. 

Daarmee draagt de gemeente ook bij aan betaalbare sportvoorzieningen voor verenigingen. Verder 

verwijzen wij u naar het antwoord bij vraag 6. 

 

Vraag 8 

In het collegebericht van 15 december 2020 geeft het college aan dat de gemeente en TVIJ in 

constructief gesprek zijn over een nieuwe accommodatie, maar dat dat nog niet tot concreet 

resultaat heeft geleid. Uit coulance zou daarom het huurcontract van de huidige locatie verlengd 

zijn tot juni 2022. In het recent aangenomen raadsbesluit over Maatschappelijk Vastgoed heeft het 

college (terecht) voorgesteld dat buurthuis De Spil niet gesloten zal worden zolang de bijbehorende 
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functies niet elders onderdak hebben gekregen. D66Velsen en PvdA zouden graag zien dat voor 

TVIJ eenzelfde aanpak wordt gekozen. TVIJ heeft aangegeven dat graag te willen. 

 

Is het college bereid toe te zeggen dat TVIJ gebruik kan blijven maken van sporthal De Springplank 

voor ten minste zolang als er geen geschikt alternatief is gevonden, ook als dit na juni 2022 is? 

 

Antwoord vraag 8 

Wij kunnen op dit moment geen toezegging aan TVIJ doen om De Springplank na 1 juni 2022 te 

blijven gebruiken. Het college blijft veel energie steken in de hulp aan TVIJ bij hun zoektocht om 

voor die tijd een geschikt alternatief te vinden.  

Het college wijst er tegelijkertijd wel op dat sportverenigingen ook zelf verantwoordelijkheid dragen 

voor het zoeken naar en vinden van geschikte huisvesting.   

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

 

 


