
Vreemd aan de orde van de dag
MOTIE 2 van 2022

Integrale visie sportpark De Elta
via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, lid 6, Reglement van 
Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Integrale 
visie sportpark De Elta’, in de raadsvergadering van 27 januari 2022. 

De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,

 constateert dat:
• De nota sportaccommodaties 2018-2022 het einde van zijn looptijd nadert en 

voorziet in een totaalplan over sportpark De Elta; 
• Dit totaalplan tot op heden nog niet aan de raad is aangeboden;  
• Het bestuur van S.V. Terrasvogels de raad per brief op de hoogte heeft gesteld 

van een voor hen noodzakelijke herinrichting van sportpark De Elta; 
• De herontwikkelingslocatie Handgraaf aan het sportpark grenst; 
• Ambities uit het speel- en beweegplan gemeente Velsen 2021 kunnen worden 

verzilverd op het terrein van sportpark De Elta; 
• Tot op heden er wel gesprekken zijn geweest met S.V. Terrasvogels, maar dat dit 

voor hen nog niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid.  

Is van mening dat:
• Sportparken- en sportaccommodaties multifunctioneel en toekomstbestendig 

moeten zijn; 
• Het belangrijk is om een integrale afweging te maken als er verschillende ambities 

in één gebied -in dit geval sportpark De Elta- samenkomen; 
• Publiek-private samenwerking (PPS) moet worden gestimuleerd waar dat kan.  

verzoekt het college:
• Uiterlijk medio 2022 een integrale visie –inclusief kostenraming- op te stellen voor 

de wensen en ambities in het gebied van en rond sportpark De Elta;  
• Daarbij in te zetten op een publiek-private samenwerking in de uitvoering;
• De benodigde financiën op te nemen in het proces van de meerjarenbegroting 

vanaf 2023, zodat een integrale afweging wordt gemaakt en perspectief geboden 
voor sportpark De Elta.

En gaat over tot de orde van de dag. 

mailto:griffie@velsen.nl


Datum: 27-01-2022

Naam                                  Fractie

Bas Koppes VVD Velsen

Cees Sintenie CDA Velsen

Toelichting: 
De gemeenteraad heeft in 2017 motie 20 over De Elta aangenomen met als doel de 
voetbalvelden het hele seizoen goed bespeelbaar te houden. Vanwege de ervaren 
knelpunten op sportpark De Elta is een totaalplan gewenst, zoals vermeld in de Nota 
Sportaccommodaties 2018-2022. Dit totaalplan is er nog steeds niet en intussen heeft 
het bestuur van S.V. Terrasvogels via een brief en door middel van inspreken in de raad 
van 23 december 2021, de raad gewezen op een aantal zorgen en wensen. 

Deze zorgen wensen gaan over de ontwikkelingen op en rond het sportpark De Elta in 
Santpoort-Zuid. De raad werd gewezen op de betrokkenheid van een private 
investeerder, maar ook op een rol die voor de gemeente werd gezien. 

Het verzoek was constructief en een duidelijke uitnodiging aan de raad om betrokkenheid 
te tonen. Door middel van deze motie willen we die uitnodiging oppakken en omzetten in 
een integrale aanpak, gericht op publiek-private samenwerking. Dus een kans op een 
vorm van samenspel waarbij bedrijfsleven en gemeente samen investeren. 

Het opstellen van een integrale visie is een kans om verschillende ontwikkelingen te 
bundelen, zoals de herontwikkeling van locatie Handgraaf, het vitaliseren van sportpark 
De Elta en het aantrekkelijker maken van het sportpark voor sporten en bewegen vanuit 
het speel- en beweegplan 2021. Daarmee kan werk met werk worden gemaakt en 
worden voorkomen dat er onnodige investeringen worden gedaan die later 
Met de ontwikkelingen rond sportpark Schoonenberg nog vers in het geheugen willen we 
er nadrukkelijk op wijzen de samenhang niet zodanig ingewikkeld te maken, zodat het 
remmend gaat werken. 

Het opstellen van een integrale visie biedt een kans om de ambities van de gemeente 
Velsen te koppelen aan de ambities van S.V. Terrasvogels, waarmee het kan leiden tot 
een toekomstbestendig en multifunctioneel sportpark De Elta. 

Vanuit de gemeente is op 20 januari jl. een reactie op de eerder genoemde brief 
verzonden, maar deze kan wat de indieners betreft van meer richting en perspectief 
worden voorzien. Vandaar deze motie. 


