College van B&W van de Gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden
Betreft: Z/19/1362522 beleidskader sport en gezondheid; zienswijze
Geacht college,
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het beleidskader sport en gezondheid,
zaaknummer Z/19/1362522 (hierna te noemen beleidskader).

Een groene omgeving is een gezonde omgeving
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid en het
welbevinden van mensen. Groen nodigt uit tot bewegen, zuivert onze lucht, zet aan tot sociaal
contact en heeft een kalmerende werking op de gestreste mens. Zie voor meer informatie bijlage 1
(het advies van de Gezondheidsraad), bijlage 2 (onderzoek van de universiteit Wageningen) en
bijlage 3 (factsheets van de groene stad).
Op grond daarvan meen ik dat een 5e beleidsdoel aan het beleidskader dient te worden toegevoegd:
Beleidsdoel 5: Leiden maakt zich sterk voor een groene leefomgeving om de gezondheid
van al haar inwoners te bevorderen.
Leiden doet dit door het openbaar groen te behouden en te bevorderen waar mogelijk in de
directe leefomgeving van haar inwoners. Het groen in de wijken is ecologisch divers, visueel
aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk voor iedereen. Hiermee wil Leiden bijdragen aan
gezondheid en welbevinden van de bewoners van Leiden.

Het belang van trapveldjes in de openbare ruimte
De ambitie “De openbare ruimte is beweegvriendelijk” is ook de mijne. Hierbij breek ik een lans voor
de rol van “trapveldjes” in de openbare ruimte waarop kinderen en volwassenen voetballen, maar
ook ravotten, bootcampen of yoga beoefenen. Te vaak zijn dit soort veldjes ten prooi gevallen aan de
ambities van projectontwikkelaars en anderen die de openbare ruimte claimen. Kijkt u nog eens naar
het enthousiasme waarmee grote en kleine voetballers praten over hun trapveldje in het
Roomburgerpark: http://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/tag/voetballen/
De filmpjes werden opgenomen toen de Gemeente in 2015 het plan had opgevat de hockeyclub te
laten uitbreiden op het huidige trapveldje (L’histoire se repète!). Het openstellen van
wijksportparken voor deze ongebonden doelgroepen is geen effectieve maatregel omdat
beoefenaars van georganiseerde sport de sportruimte op dezelfde momenten willen gebruiken als
deze parkvoetballers: na school-/werktijd en in het weekend wanneer ze vrij zijn.
Op grond daarvan meen ik dat de Gemeente de ambitie dient uit te spreken dat zij zich sterk maakt
voor trapveldjes in de openbare ruimte.
Ambitie: Leiden heeft in elke buurt groene trapveldjes

Groene trapveldjes zijn bij uitstek geschikt om kinderen en volwassenen te laten bewegen in
de openbare ruimte. Deze groene trapveldjes worden aangelegd met echt gras en niet met
kunstgras ter bevordering van de ecologische waarde. Ze worden goed beheerd en
onderhouden (draineren, gras maaien) zodat er geen belemmeringen zijn ze te gebruiken
voor het doel waarvoor ze aangelegd zijn.

Beleidsuitgangspunt voor uitbreiding hockeysport
In het Contourenplan Buitensportaccommodaties uit 2012 was het beleidsuitgangspunt
geformuleerd dat hockeyclub Roomburg moet uitbreiden binnen het bestaande sportareaal (zie
bijlage 7). Dit beleidsuitgangspunt is bekrachtigd in een motie van Raadscommissie Onderwijs en
Samenleving uit 2015. Dit beleidsuitgangspunt is echter zonder motivering verdwenen in het nieuwe
beleidskader.
Dit beleidsuitgangspunt dient opnieuw te worden opgenomen in het onderwerpelijke beleidskader.
De reden is dat in deze dichtbevolkte stad er enorme druk op de openbare ruimte is. De verleiding is
groot om openbaar groen op te offeren voor deze of gene doelgroep terwijl er een enorm tekort is
aan groen in Leiden. Dit tekort aan groen in Leiden is aangetoond in diverse onderzoeken, zie bijlage
4 t/m 6. Het aanleggen van nieuwe sportvelden betekent het vervangen van groen door kunststof
velden. De ruimte binnen het bestaande sportareaal dient beter te worden benut. In het
beleidskader wordt immers geconstateerd dat er een overschot is aan ongebruikte voetbalvelden en
korfbalvelden. Wat is er logischer dan deze ongebruikte ruimtes aan te wenden voor sporten met
ruimtegebrek? In dat verband wil ik uw aandacht vestigen op bijlage 8, waarin verschillende opties
voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg worden besproken.

Wijksportpark Roomburg
In het beleidskader presenteert u op pagina 38 het voornemen om een open wijksportpark
Roomburg te realiseren met de intentie om hockeyclub Roomburg te laten uitbreiden in of bij het
sportpark Roomburg. Op pagina 35 stelt u dat de uitbreidingsbehoefte 2 extra hockeyvelden
bedraagt.
Overwegende dat:









Groen bijdraagt aan gezondheid en welbevinden van mens en dier (zie bijlage 1, 2 en 3)
Leiden een tekort heeft aan openbaar groen (zie bijlage 4, 5 en 6)
Uitbreiding van de hockeyclub in / bij sportpark Roomburg met 2 extra hockeyvelden
onmogelijk is binnen de bestemmingen van het huidige bestemmingsplan “Zuidelijke Schil”
Bij afwijkingen van het bestemmingsplan de Gemeente een deugdelijke onderbouwing dient
te maken met een redelijke afweging van ruimtelijke belangen die volledig ontbreekt in het
onderwerpelijke beleidskader
Uitbreiding van de hockeyclub in / bij sportpark Roomburg onvermijdelijk zal leiden tot
verlies van groen, hogere verkeers- en parkeerdruk, geluidsoverlast, overlast van kunstlicht
en overlast van te nat of te droog weer
(zoals te lezen valt in de onderbouwing van de ruimteclaim, opgesteld door de Nederlandse
Hockey Bond, zie bijlage 9)










Er geen enkele noodzaak is de uitbreidingsbehoefte van hockeyclub Roomburg te realiseren
binnen de Professoren- en Burgemeesterswijk (62 % van de bestaande leden van hockeyclub
Roomburg is afkomstig van buiten de Professoren- en Burgemeesterswijk, de aanwas van
nieuwe leden zal nog meer van buiten de wijk afkomstig zijn)
Uitbreiding van hockeyclub Roomburg binnen het Roomburgerpark nooit een toekomstvaste
oplossing kan bieden omdat volgens de prognoses de ruimtebehoefte van de hockeyclub
zelfs groter dan 5 velden kan worden (zie bijlage 9)
Er goede alternatieven zijn voor uitbreiding van de hockeyclub die niet zijn onderzocht (zie
hiervoor)
Uitbreiding van hockeyclub Roomburg in / bij sportpark Roomburg geen draagvlak heeft in
de wijk. Ik wijs u hierbij op meer dan 3.800 handtekeningen die op 20 april 2019 al waren
ingezameld voor behoud van groen in het Roomburgerpark en het Trigonpark.
Het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg (bijlage 9) nog niet is vastgesteld. Uit
de inmiddels gepubliceerde resultaten valt o.a. te lezen dat het College de hockeyclub wil
laten uitbreiden in het Roomburgerpark. Hierbij zal openbaar groen sneuvelen, waaronder
het trapveldje in het park, terwijl alternatieven die het groen sparen niet zijn onderzocht.

Maak ik bezwaar tegen het voornemen om de hockeyclub te laten uitbreiden in/bij sportpark
Roomburg en
Verzoek ik u om voornemens om hockeyclub Roomburg te laten uitbreiden in wijksportpark
Roomburg volledig uit het onderwerpelijke beleidskader te verwijderen.
Mocht u niet aan mijn verzoek willen voldoen, dan kunt u het volgende als een verzoek zien om
technische informatie te verstrekken op grond van de WOB.
In de brief van uw college van 6 februari jongstleden aan de Raad met als onderwerp Aanpak
Duurzaamheidsopgaven 2019 (kenmerk Z/19/1348277) wordt de noodzaak om te verduurzamen in
het licht van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs onderstreept.
Graag hoor ik van u wat de doorgerekende effecten zullen zijn op de duurzaamheidsopgaven die de
gemeente Leiden zich heeft gesteld om een reductie van CO2 uitstoot te realiseren, wanneer het
kappen en weghalen van groen, het neerleggen van twee kunststof sportvelden voor de hockeyclub ,
aan de orde zou zijn.
Uiteraard ga ik er van uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.
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Bijlagen
1. Natuur en Gezondheid (Gezondheidsraad 2004)
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2004/06/09/invloed-van-natuurop-sociaal-psychisch-en-lichamelijk-welbevinden
2. Effect van natuur op gezondheid (Universiteit Wageningen)
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-opgezondheid.htm
3. Groen: meer dan mooi en gezond (Groene stad)
http://degroenestad.nl/factsheets/
4. Groenste gemeente van Nederland (2017)
http://www.groenmonitor.nl/news/groenste-gemeente-van-nederland
5. Enorm verschil in aantal planten en bomen per gemeente
https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/artikel/421/enorm-verschil-aantal-planten-enbomen-gemeente
6. Heerlen, Emmen en Lelsrad groenste gemeenten van Nederland (2014)
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenstesteden-vanNederland.htm
7. Contourenplan Buitensportaccommodaties (2012):
https://leiden.notubiz.nl/document/5643803/1/170062_Bijlage_1_Contourenplan
8. Sport of groen? Sport en groen!
http://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/kan-de-hockeyclub-groeien-met-behoud-vangroen-in-onze-wijk/
9. Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwenaan-de-stad/wijksportpark-roomburg/

