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Inleiding

In september 2019 heeft Synarchis opdracht gekregen voor het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek voor de binnensporten buitensportaccommodaties (incl. zwembaden) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode oktober 2019 tot januari 2020. In april is de rapportage van het onderzoek via het Heuvelrug Sportinitiatief (HSI) gedeeld
met de bij de HSI aangesloten verenigingen. In mei 2020 heeft Synarchis de reactie van de HSI en verenigingen ontvangen.
In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksaanpak, het doorlopen proces en de wijze waarop verenigingen
hebben kunnen reageren op het onderzoeksrapport.

2.

Onderzoeksaanpak en doorlopen proces

In de offerte voor het uitvoeren van het capaciteitsonderzoek is een voorstel voor de onderzoeksaanpak gedaan. Belangrijk
onderdeel van de aanpak is het inventariseren van de vraag vanuit verenigingen en overige stakeholders. Er is voorgesteld om
de vraag in beeld te brengen door middel van enquêtes en interviews. De aanpak is gevisualiseerd in het volgende schema:
Voor de duur van het onderzoek is een gemeentelijke
projectgroep ingericht bestaande uit: Ronald Hordijk,
Ria van der Klift (vervangen door Mark Montens) en
Joyce van der Klaauw. De onderzoeksaanpak en
voorgestelde betrokkenheid van verenigingen en stakeholders is in projectgroepverband besproken en
vastgesteld. Met het oog op de door de gemeente gewenste efficiënte doorlooptijd van het onderzoek en
de intensieve tijdsbesteding van het houden van individuele gesprekken, is voor een combinatie van enquêtes en interviews gekozen. In afstemming met de
projectgroep is een overzicht gemaakt van de partijen
die geïnterviewd zullen worden en de partijen die betrokken worden via een enquête.
Interviews
Met de volgende partijen heeft een interview plaatsgevonden:
Met verenigingen:
Doornse golfclub: De heer van Alflen (voorzitter)

12 november 2019

Korfbalvereniging Dalto: mevrouw Bosga (voorzitter)

26 november 2019

MHCD Shinty: mevrouw Donkervoort (lid g-hockey commissie)

11 november 2019

Thiathlonvereniging Utrechtse Heuvelrug, de heer Thiele

11 november 2019

Voorzitters zwemverenigingen Woestduin en De Zwoer:
de heren Thiele, Kemink en Bergkotte

12 november 2019

Met exploitanten:
Hoenderdaal, de heer Dennis Sturkenboom

7 november 2019

Beheersstichting SUH: de heer Van Spanje (voorzitter)

11 december 2019

Stichting Bosbad Leersum: de heer Overweel (voorzitter)

7 november 2019

Sporthal de Ploeg/ Allemanswaard: mevrouw Kok (beheerder)

12 november 2019

Zwembad Driebergen: de heren Stokman en Timmermans (manager)

12 november 2019
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Met overige stakeholders:
Heuvelrug sportief en gezond: de heer Buist (teamleider)
Heuvelrug sport initiatief: de heer Bob van Lierop (voorzitter)
Sportformateur: de heer Henk Hak

7 november 2019
12 november 2019
7 november 2019

Enquêtes en uitgangspunten teamindeling
Om van zoveel mogelijk betrokkenen input te krijgen is ervoor gekozen om een aantal enquêtes uit te zetten onder gebruikers
van de sportaccommodaties in de gemeente. Er zijn vier verschillende enquêtes gemaakt waarin specifieke input is gevraagd
over het gebruik en kwaliteit van de accommodaties alsmede knelpunten, ambities en toekomstverwachtingen van gebruikers:
Enquête binnensportverenigingen;
Enquête buitensportverenigingen;
Enquête georganiseerde gebruikers zwembaden;
Enquête scholen (maken voor bewegingsonderwijs gebruik van binnensportaccommodaties).
Op 31 oktober 2019 hebben de verenigingen en scholen via de mail (op basis van door de gemeente aangeleverde contactgegevens) een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen via een online omgeving (survey monkey).
Op 12 november 2019 hebben alle verenigingen en scholen die tot dan toe geen enquête hadden ingevuld een reminder per
mail ontvangen waarin nogmaals is verzocht om de enquête in te vullen.
De capaciteit aan velden voor buitensportverenigingen wordt berekend op basis van de teamindeling. Buitensportverenigingen
hebben daarom een persoonlijke mail ontvangen met de door Synarchis in beeld gebrachte teamindelingen (op basis van
openbaar beschikbare informatie op websites van verenigingen en/of informatie van de betreffende sportbonden). Verenigingen
is gevraagd de teamindeling te controleren en waar nodig te corrigeren zodat er voor het berekenen van de capaciteit van de
juiste informatie zou worden uitgegaan. Het verzoek om de teamindeling te controleren is op 31 oktober 2019 verstuurd, op 12
november 2019 is een reminder verstuurd. In dit verzoek is nadrukkelijk aangegeven dat wij voor het onderzoek uitgaan van
de in de mail aangegeven teamindeling tenzij de vereniging aangeeft dat deze niet juist is. In dat geval houden we de gecorrigeerde indeling als aangegeven door de vereniging aan.
Gedurende de uitvoering van het onderzoek is er meerdere keren tussentijds afgestemd met de gemeentelijke projectgroep.

3.

Reacties van verenigingen

In september 2019 heeft Synarchis opdracht gekregen voor het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek voor de binnensporten buitensportaccommodaties (incl. zwembaden) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode oktober 2019 tot januari 2020. In april is de rapportage van het onderzoek via het Heuvelrug Sportinitiatief (HSI) gedeeld
met de bij de HSI aangesloten verenigingen. In mei 2020 heeft Synarchis van de volgende verenigingen / organisaties reactie
op het rapport ontvangen:
Heuvelrug Sportinitiatief
SV Spirit (omnivereniging)
HC Doorn (hockey)
SVMM (voetbal)
LTV Maarn (tennis)
Mixed Hockey Club Maarn
HDS (voetbal)
DEV Doorn (voetbal)
Amerongse Tennis Vereniging
Maarn Wijzer
In de notitie ‘Reactie op vragen verenigingen’ van 20 mei jl. is een integrale reactie op alle vragen van de betreffende verenigingen opgenomen. Vervolgens is individueel naar verenigingen gereageerd met een inhoudelijke reactie op de genoemde
punten cq. de gestelde vragen.
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Het rapport is naar aanleiding van de reactie van verenigingen (beperkt) aangepast. Deze versie (d.d. 8 juli 2020) is gedeeld
met de gemeente en de HSI.
In een ledenvergadering van de HSI is op 23 november jl. is het onderzoek gepresenteerd. Een aantal verenigingen hebben
aangegeven nogmaals te willen reageren op het onderzoek. Deze reacties zijn inmiddels ontvangen via de HSI. Het betreft
vragen / opmerkingen van de volgende verenigingen:
SV Spirit
VV Enervo
SVMM
HC De Haaskamp
De reacties van de verenigingen zijn beoordeeld en gebundeld in de notitie ‘Reactie op opmerkingen verenigingen op definitieve
rapportage capaciteitsonderzoek’ van 4 januari 2021. In een addendum op het onderzoeksrapport zijn een beperkt aantal
correcties en nuanceringen op het rapport vastgelegd.
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