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Waarom heeft Arnhem een tarievensysteem voor gebruik van sportaccommodaties
ingevoerd?
Het huidige Arnhemse tarievensysteem is tussen 2002 en 2004 ingevoerd om de tarieven voor gebruik
van de zwembaden, de binnensportaccommodaties en de buitensportvoorzieningen eerlijker te
verdelen. In de Arnhemse sportwereld bestond het idee dat gebruik van het zwembad duur was in
verhouding tot het gebruik van bijvoorbeeld sportvelden.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten achter de tarievensystematiek?
1. Tarieven zijn onderbouwd met kostprijzen die door de betrokken partijen samen zijn vastgesteld
(met input van verenigingen, AVF, ASF en gemeente Arnhem);
2. Tarieven zijn gebaseerd op een gelijk, vast deel per sporter en een variabel deel dat afhankelijk is
van de kosten van de gebruikte sportvoorziening;
3. Buitensportverenigingen die zelf investeringen doen (bijvoorbeeld in velden, kleedkamers,
lichtinstallaties en het onderhoud daarvan) worden daarvoor gecompenseerd bij de vaststelling
van het uiteindelijke tarief.
4. Bij het vaststellen van de tarieven voor gebruik van buitensportvoorzieningen (jaartarieven) wordt
de gebruikscapaciteit (maximaal aantal beschikbare uren) van de velden en banen in de
tariefformule meegenomen om verenigingen te stimuleren de velden optimaal te benutten.
Wat zijn de ervaringen met de tarievensystematiek?
De invoering van de nieuwe tarievensystematiek leidde tot een daling van de zwembadtarieven, maar
ook tot een stijging van de tarieven voor gebruik van buitensportaccommodaties. Met name
verenigingen die niet zelf hebben geïnvesteerd in velden, kleedkamers en veldverlichting hadden deze
ervaring. In de jaren 2001 t/m 2003 is dit uitvoerig besproken met de verenigingen, de ASF, de AVF
en de gemeenteraad en is besloten het systeem, zoals dat in de huidige vorm bestaat, in te voeren.
Het systeem is in de afgelopen jaren zeker niet perfect gebleken. Toch heeft de gemeente Arnhem
voor de tarievensystematiek regelmatig complimenten gekregen van andere gemeenten. In de meeste
andere gemeenten ontbreekt een systematiek. In 2017 is de systematiek nog onderzocht door een
projectgroep binnen de gemeente Arnhem. De conclusie was dat het tarievensysteem weliswaar
ingewikkeld lijkt, en in sommige gevallen tot bijzondere tarieven leidt, maar dat het systeem in grote
lijnen toch goed doordacht en werkbaar is.

Zijn de velden in Arnhem echt zo duur?
Dit gaat in ieder geval niet op voor de Arnhemse voetbalverenigingen die grasvelden huren en die in
het verleden zelf hebben geïnvesteerd in kleedkamers en veldverlichting. Het blijkt dat deze
verenigingen zelfs een vrij laag netto tarief betalen ten opzichte van de tarieven die in andere
gemeenten worden gehanteerd. Voor verenigingen die in het verleden niet of maar gedeeltelijk zelf
hebben geïnvesteerd vallen de netto te betalen tarieven hoger uit, omdat ze geen of minder
compensatie op het huurtarief ontvangen.
Gebruik van de kunstgrasvelden is relatief duur, omdat hier de gebruikscapaciteit in de
tariefformule wordt meegenomen. Het aantal beschikbare uren op een kunstgrasveld ligt aanzienlijk
hoger dan op een grasveld. Het opnemen van de gebruikscapaciteit in de formule heeft als doel om
verenigingen te stimuleren deze kostbare kunstgrasvelden optimaal te gebruiken of met elkaar te
delen.
Waarom is het verstandig om te zorgen voor een optimale veldbezetting?
Verenigingen die de velden optimaal bezet hebben (aantal teams passend bij het aantal en type veld)
zijn het beste af omdat dan de kosten per lid het laagste zijn. Grotere verenigingen hebben vaak een
goede veldbezetting, of zelfs een lichte overbezetting, waardoor de kosten per lid relatief laag blijven.
Indien een vereniging maar 3 teams heeft en toch een kunstgrasveld huurt, is de veldbezetting te
laag, waardoor de kosten per lid erg hoog oplopen. Kleinere verenigingen hebben bijvoorbeeld
behoefte aan 1,2 of 1,4 velden. In de praktijk zullen ze dan toch vaak twee velden willen huren. Met
als gevolg: hoge kosten per lid. Dit kan alleen maar worden verbeterd door het werven van nieuwe
leden, of, als dat niet lukt, samen te werken met andere verenigingen.
Meer informatie?
Verenigingen die graag uitleg willen over hun specifieke situatie of die een toelichting willen op de
factuur voor het gebruik van sportaccommodaties kunnen contact opnemen met Carlo van der Kraan,
carlo.van.der.kraan@sportbedrijfarnhem.nl 026 - 791 11 66.

