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Geachte heer, mevrouw,

Nadat zes weken lang alle sportaccommodaties gesloten zijn geweest, is er afgelopen dinsdag 
21 april door het kabinet besloten dat hier langzaam verandering in aangebracht gaat worden. 
Om te beginnen enkel voor de jeugd en alleen in de buitenlucht. De indooraccommodaties en 
buitenbad de Estafette moeten helaas nog even gesloten blijven. Met deze brief willen we u 
informeren over het proces richting de verruiming van de regelgeving vanaf 29 april, de 
spelregels waarbinnen dit mogelijk is en wie welke rol heeft in dit traject.

Het kabinetsbesluit
Het is vanaf 29 april weer toegestaan om jeugd georganiseerd en beheersbaar te laten sporten. 
Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer gaan trainen, waarbij ze niet persé de 1,5 meter 
afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits 
zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Alleen trainingen zijn toegestaan, competities en 
toernooien blijven verboden. Er dient altijd begeleiding vanuit de sportaanbieder aanwezig te 
zijn, die toeziet op naleving van de regels.

Daarnaast kunnen topsporters, mits zij anderhalve meter afstand houden, hun trainingen weer 
gaan opstarten op daarvoor aangewezen locaties.

Met deze versoepeling van het beleid zijn we natuurlijk blij. Het betekent dat we met sport een 
stap in de goede richting kunnen zetten. Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid 
van de jeugd en veel kinderen hebben de afgelopen weken meer stil gezeten. Daarnaast kunnen 
ze ook weer gezellig met vrienden en vriendinnen lekker sporten. Echter, we zijn er nog lang 
niet en strikte naleving van de richtlijnen is een vereiste.
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Uitvoering in Haarlemmermeer
Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan hebben wij een eerste instructie opgesteld 
waar elke sportaanbieder zich aan moet houden, te weten:

De sportaanbieder is verantwoordelijk voor het naleven van deze instructie en de 
landelijke richtlijnen;
De sportaanbieder past het voorgeschreven protocol toe. Naar verwachting worden 
deze protocollen vanaf vrijdag 24 april vanuit NOC*NSF en VSG beschikbaar gesteld, op 
basis waarvan de gemeente en sportaanbieders afspraken over veilig sporten kunnen 
vastleggen. Hierover ontvangt u van ons vóór woensdag 29 april meer informatie;
Er dient altijd een officiële vertegenwoordiger van de sportaanbieder aanwezig te zijn 
tijdens de georganiseerde activiteiten, om toe te zien op naleving van de regels;
Enkel door de sportaanbieder op de buitensportaccommodaties georganiseerde 
activiteiten zijn toegestaan;
Iedere sportaanbieder, en dus niet alleen de buitensportverenigingen, is het 
toegestaan om activiteiten te organiseren. Of deze activiteiten ook in de openbare 
ruimte kunnen plaatsvinden hoort u zo snel mogelijk;
Gebruik daar waar mogelijk de kunstgrasvelden in plaats van de natuurgrasvelden, 
zodat deze velden nu kunnen herstellen en in de zomer eerder in gebruik kunnen 
worden genomen;
Wij roepen sportaanbieders op ook de deuren te openen voor niet leden en creatief 
om te gaan hiermee. Niet elke inwoner van onze gemeente heeft de mogelijkheid om 
nu aan te sluiten bij zijn of haar sportgroep, terwijl sporten voor hem of haar een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid;
Tevens roepen wij verenigingen met een eigen buitensportaccommodatie op de 
deuren te openen voor sportaanbieders, die hier geen beschikking over hebben, 
wanneer er ruimte is om binnen het complex op een veilige manier meer sporters te 
verwelkomen.

Handhaving en veiligheid
De eerste lijn van handhaving op de sportaccommodaties komt bij de sportaanbieder zelf te 
liggen. Als de training afgelopen is, draagt de sportaanbieder er zorg voor dat men niet blijft 
hangen op of rond de sportaccommodatie en per direct naar huis gaat. De accommodatie moet 
afgesloten worden als er geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Ziet of ervaart u 
overtredingen van de noodverordening? U kunt online een melding maken via de categorie 
'overlast' in het meldingsformulier www.haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden. 
ook als het om coronamaatregelen gaat. Deze meldingen komen dan terecht bij collega's van 
Handhaving & Toezicht. Ook kunt u de politie bellen via 0900 8844. Bel niet het nummer 112, 
dit is alleen voor uiterste spoedgevallen. Indien er sprake is van jeugdoverlast in de avonduren, 
dan kunt u mailen naar straatcoaches@ Haarlemmermeer.nl. Zij kunnen dan adequater 
reageren op een specifieke melding.

Aanvullingen en vragen
Op dit moment wordt er door onder andere sportbonden, onderzoekbureaus en de politiek 
hard gewerkt aan het zo veilig mogelijk op gang brengen van de sport. Komende periode zullen 
daarom ongetwijfeld nieuwe richtlijnen of aanpassingen volgen. Wij wilden hier echter niet op 
wachten en u alvast de huidige kaders meegeven zodat u plannen kunt maken en kunt 
communiceren met uw leden. Aan het begin van de volgende week zullen we u opnieuw 
informeren over de meest recente spelregels.



Ons kenmerk: X.2020.00430 Pagina 3

Voor specifieke vragen kunt u bij de volgende partijen terecht:
Gemeente: openbare ruimte, sportaccommodaties en beheer
RIVM: gezondheidsrelateerde vragen
Sportbonden: sportspecifieke vragen, sportprotocol
Team Sportservice: faciliteren van andere aanbieders en niet-leden,

advies sportprotocol (mits eigen sportbond niet 
ondersteunt), organisatorisch advies, overige vragen

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u 
altijd terecht bij de hierboven genoemde organisaties. Mocht u vragen hebben aan de 
gemeente, neemt u dan contact met ons op via corona-sportfShaarlemmermeer.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secreta/is, de burgemeester,

ƒ\u {y
drs. Carel Brugman Martanne £chuurmans-Wijdeven


