Einde aan oeverloze discussies
KNVB, VSG en VNG komen tot akkoord om capaciteit te bepalen
De KNVB, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Sport en Gemeenten zitten eindelijk op een lijn: later dit jaar zullen de
partijen de behoeftebepaling voor kleedkamers en wedstrijdvelden per vereniging harmoniseren. Op het Nationaal Sportvelden Congres zal
Patrick Balemans van de KNVB hierover vertellen.
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Lange tijd bestond er veel onduidelijkheid tussen
de verschillende partijen omtrent de vaststelling van de capaciteit van een voetbalcomplex.
‘Door de verschillende belangen zijn de regels bij
de VSG en VNG door de jaren heen niet zo erg
geëvolueerd als bij de KNVB,’ verklaart Patrick
Balemans. De KNVB hield meer rekening met de
ontwikkelingen in het voetbal terwijl de VSG en
VNG meer rekening hielden met de kosten voor
de gemeente die gemoeid waren met wijzigingen
in de norm. Die ontwikkeling leidde in het verleden meerdere malen tot heftige discussies tussen
verenigingen en gemeenten wanneer de uitbreiding van een complex ter sprake kwam. ‘Met
name het vrouwenvoetbal, gemengd voetbal en
de introductie van kunstgras speciaal voor voetbal
hebben de afgelopen jaren een enorme groei
meegemaakt. Met die groei kwam dus ook de
noodzaak om anders naar het aantal benodigde
kleedkamers te kijken,’ licht hij de noodzaak voor
verandering toe.
Maar ook de ontwikkelingen omtrent de kwaliteit van natuurgrasvelden hebben bijgedragen
in een andere benadering van de oude normen,

stipt Balemans aan. ‘Volgens de nieuwe richtlijn
kunnen verenigingen straks mogelijk toe met
wat minder velden,’ is zijn ietwat verrassende
conclusie. Volgens Balemans is dat deels mogelijk
dankzij de hogere belastbaarheid van natuurgrasvelden en een aanscherping van de bruto
speeltijden. ‘In de nieuwe richtlijn maken we niet
langer onderscheid tussen natuurgrasvelden en
kunstgrasvelden. Beide kennen een ander soort
belasting. Maar nu wordt de organisatorische
belasting leidend.’ Uiteindelijk kan er slechts één
wedstrijd tegelijk plaatsvinden op een veld, ongeacht de kwaliteit.

Veel van de clubs voldoen al
aan de nieuwe richtlijn

De komst van kunstgrasvelden op veel complexen maakt het eveneens niet langer nodig om
trainingsvelden apart te berekenen. Nu wordt
de trainingsduur van een vereniging berekend,
uitgaande van het landelijk gemiddelde. ‘Dit zal
natuurlijk afhangen van de frequentie van en
de kwaliteit van het onderhoud. Meer belasting
vraagt meer onderhoud. Uitgangspunt blijft echter dat het natuurgrasveld wedstrijdwaardig moet
zijn,’ aldus Balemans.
Patrick Balemans
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Interview

De nieuwe norm is van toepassing voor complexen die op de schop gaan.

Inspelen op ontwikkelingen
Gemeenten en verenigingen die straks de nieuwe richtlijn gebruiken om de
capaciteit van een voetbalcomplex vast te stellen, worden geacht verschillende aanvullende parameters in te voeren. ‘Men moet straks ook gaan kijken naar de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente, de samenstelling van de gemeente en de ledenontwikkeling zoals de vereniging die
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Pas dan kan men juist vaststellen
waar een vereniging behoefte aan heeft,’ merkt Balemans op. Omdat de
samenstelling van de bevolking aan veranderingen onderhevig is, kan dat
grote invloed hebben op de benodigde capaciteit. Daarnaast is het aantal
voetbalvarianten toegenomen, wat het gebruik van een complex doet veranderen. ‘Tegenwoordig staan we ook bij de senioren gemengde teams toe.
Dat heeft dus meer invloed op het benodigde aantal kleedkamers en de verdeling van die kleedkamers. Een andere factor is de groeiende populariteit
van de 7x7-variant van het spel. ‘De helft van de kleedkamers zou daarom
in een vergrote maat moeten worden uitgevoerd. De vier 7x7 teams die op
een volledig veld spelen zouden dan de kleedkamers kunnen delen.’
Volgens Balemans dwingt de nieuwe richtlijn verenigingen en gemeenten
om constructief met elkaar om de tafel te zitten. ‘De nieuwe richtlijn kan
maatwerk leveren voor elke situatie.’

merendeel van de clubs echter al ruimschoots voldoet. ‘Uit onderzoek is
gebleken dat 80 procent van de clubs nu al beschikt over meer kleedruimten dan dat de nieuwe norm van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
voorschreef.’ Ook qua veldgebruik verwacht Balemans geen grote verschuivingen. Omdat de nieuwe richtlijn juist een zwaardere belasting toelaat van
de velden is het aannemelijk dat alle clubs nu al aan de norm voldoen.
Naar verwachting kunnen verenigingen en gemeenten later dit jaar de
volledige inhoud van de nieuwe norm inzien. ‘Het is nu nog slechts een
kwestie van een bestuurlijke bekrachtiging door de verschillende partijen. Ik
verwacht dat die de komende weken zal gaan plaats vinden. Daarna zullen
zowel de bond als de VSG hun respectievelijke leden gaan informeren over
de inhoud van de norm. Bovendien ontvangen die dan informatie over waar
men de inhoud van de richtlijn kan terugvinden.’ Balemans schat in dat dit
alles nog voor de winterstop zal zijn gebeurd.

Richtlijn geen norm
Balemans praat nadrukkelijk over een richtlijn, in plaats van een norm. ‘Ons
doel is dat wanneer gemeenten en verenigingen met elkaar om de tafel
zitten, ze allebei over hetzelfde praten. De nieuwe richtlijn moet straks een
stukje maatwerk per vereniging gaan leveren in plaats van een standaard
oplossing suggereren. Er zal goed gekeken moeten worden naar de samenstelling binnen de vereniging en de mogelijkheden binnen de gemeente.
Vandaar dat we dus spreken over een richtlijn in plaats van een norm,’ aldus
Balemans. De nieuwe richtlijn is alleen van toepassingen op complexen waar
de bestaande situatie gewijzigd gaat worden. Balemans vermoedt dat het
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