Oproep VSG-commissie normering sportaccommodaties

Werkgroepleden en meelezers gezocht!
De VSG-commissie normering sportaccommodaties zoekt versterking op meerdere
disciplines om namens gemeenten te participeren in overlegstructuren of als
meelezer in de tweede ring kritisch te reflecteren op sporttechnische
accommodatienormeringen. Dit alles met als doel om sportaccommodaties (binnenen buitensport) kwalitatief goed, veilig, functioneel én betaalbaar te houden.
Mocht u VSG op dit punt willen versterken, dan verzoeken we u dit kenbaar te maken via het
secretariaat van VSG: secretariaat@sportengemeenten.nl. Geef daarbij duidelijk aan naar welke
normwerkgroep uw voorkeur uitgaat. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met Ronald Huijser (r.huijser@sportengemeenten.nl / 06-22197208) of Marcel
Bouwmeester (m.bouwmeester@sportengemeenten.nl / 06-10069799).
VSG-commissie normering sportaccommodaties
De VSG-commissie normering sportaccommodaties is de bundeling van gemeentelijk
vertegenwoordigers namens VSG/VNG in de normwerkgroepen van NOC*NSF. Deze
normwerkgroepen bewaken en ontwikkelen de privaatrechtelijke sporttechnische normeringen die
noodzakelijk zijn om veilig en verantwoord te kunnen sporten in Nederland.
Werkterrein
Het ontwikkelen en vaststellen van sporttechnische normeringen voor sportaccommodaties verloopt
in Nederland via een structuur van vertegenwoordiging door gemeenten, sport en markt. In
meerdere NOC*NSF-normcommissies wordt tweemaal per jaar vergaderd over het ontwikkelen,
herzien of afvoeren van normen. Deze normen zijn minimale eisen die door de georganiseerde sport
noodzakelijk worden geacht om de kwaliteit en veiligheid van sportvloeren en sportaccommodaties
in Nederland te borgen. Deze normen zijn onder te verdelen in materiaaltechnische, constructie- en
sporttechnische eisen. Deze minimale eisen worden vastgelegd in NOC*NSF-normen.
Werkwijze
Het borgen van processen behorend bij de kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid,
bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van sportvloeren en sportaccommodaties in
Nederland, zorgt er voor dat sportvloeren en sportaccommodaties na aanleg, ombouw, renovatie en
herkeuring voldoen aan bepaalde minimale eisen, welke door de betreffende sportbond en overige
belanghebbenden worden geformuleerd.
De NOC*NSF-normcommissie voert de besluitvorming voor het vaststellen van nieuwe en herziende
NOC*NSF-normen of het verwijderen van verouderde NOC*NSF-normen op basis van adviezen en
werkzaamheden van de inhoudelijke werkgroepen. NOC*NSF voert het secretariaat van de
hierboven beschreven normcommissie en werkgroepen. De belangen vanuit de markt, gemeenten en
sport worden binnen de werkgroepenstructuur behartigd door een vertegenwoordiging van
sportbonden, gemeenten, aannemers, leveranciers, adviesbureaus, brancheorganisaties, onderwijs
en door NOC*NSF erkende test- en keuringsinstituten.

Ontwikkeling en aanpassing normeringen
Verschillende ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om een NOC*NSF-Norm voor sportvloeren of
sportaccommodaties te ontwikkelen of aan te passen, zoals bijvoorbeeld: aanpassing in regelgeving
door sportbonden of Internationale Federatie(s), de aanpassing van Europese normen door de CENi,
ontwikkelingen in de alledaagse sportpraktijk, nieuwe wet- en regelgeving door de overheid of de
ontwikkeling van een nieuw/innovatief product.
Indien één of meerdere partijen aanleiding zien om een nieuwe NOC*NSF-Norm op te stellen, dan
wel een bestaande NOC*NSF-Norm aan te passen vanwege veiligheids-, duurzaamheids- of
kwaliteitsredenen, maakt zij dit, afhankelijk van het type norm, kenbaar aan één van door de
Nationale Normcommissie Sportaccommodaties ingestelde werkgroepen.
Procedure
De betreffende (al dan niet tijdelijke) werkgroep beoordeelt of de NOC*NSF-Norm daadwerkelijk
ontwikkeld of aangepast dient te worden en hoe deze norm eruit zou moeten zien. De voorzitter van
betreffende werkgroep informeert de Nationale Normcommissie Sportaccommodaties over de in
ontwikkeling of aanpassing zijnde NOC*NSF-Norm.
Zodra de werkgroep de NOC*NSF-Norm heeft opgesteld of aangepast, legt de betreffende
werkgroep de norm ter vaststelling voor aan de Nationale Normcommissie Sportaccommodaties.
Het accorderen van nieuwe of aangepaste normeringen verloopt in het geval van gemeenten via de
lijn VSG - VNG. VSG participeert in de werkgroepen en bereidt adviezen en voorstellen voor. In de
VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport wordt dit advies/voorstel besproken en een besluit
genomen. Bij een negatief besluit wordt het voorstel voor normering teruggelegd bij de
desbetreffende werkgroep. Zonder positief besluit wordt de nieuwe/aangepaste norm niet
vastgesteld.
Niet alle wijzigingen in normeringen worden voorgelegd aan de VNG-commissie. Enkel normeringen
die grote consequenties hebben voor gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij vooral om financiële,
exploitatie- en planningstechnische consequenties.
Aspecten waarop door VSG-VNG wordt getoetst, zijn:
-

noodzaak tot opstellen dan wel aanpassen dan wel afvoeren van norm;
realistische overgangsperiode invoering nieuwe/aangepaste norm, waarbij vooral wordt
gekeken naar economische levensduur .

Werkgroepen
Overzicht werkgroepen Nationale Normcommissie Sportaccommodaties:
- werkgroep 1 Nationale Normcommissie Sportaccommodaties
- werkgroep 2 Binnensportvloeren
- werkgroep 3 Natuurgrasvelden
- werkgroep 4 Minerale sportvloeren
- werkgroep 5 Kunststof buitenvloeren
- werkgroep 6 Kunstgras sportvelden

- werkgroep 7 Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties (OMS)
- werkgroep 8 Sportverlichting
- werkgroep 9 Inrichtingselementen
- werkgroep 10 Milieuaspecten (is komen te vervallen)
- werkgroep 11 Testmethoden en procedures
VSG-commissie normering sportaccommodaties
Alle vertegenwoordigers die namens VSG (gemeenten) participeren in de NOC*NSF-werkgroepen
vallen onder de VSG-commissie normering sportaccommodaties. Deze commissie heeft tot doel om
de kwaliteit te waarborgen, dat VSG kwalitatief goed vertegenwoordigd is in de commissie en een
eenduidig en krachtig geluid laat horen namens de Nederlandse gemeenten.
-

afstemmen standpunten namens gemeenten;
voorbespreken inzet en te volgen strategie in onderliggende werkgroepen;
nabespreken knelpunten in betreffende werkgroepen en gezamenlijk bepalen
verbeterpunten;
ervaringen delen.

De VSG-commissie normering sportaccommodaties vergadert 4 maal per jaar.
Profielschets
Op basis van een algemene profielschets verwachten wij van een (toekomstig) lid van de VSGcommissie normering sportaccommodaties dat deze:







beschikt over brede kennis van het vakgebied van de werkgroep(-en);
kennis heeft van geldende NEN / NOC*NSF normeringen;
inzicht heeft in het proces van totstandkoming van normeringen;
kennis heeft van geldende wet- en regelgeving in relatie tot normeringen;
beschikt over een bruikbaar en actief lokaal, regionaal en landelijk netwerk en zicht heeft
op lokale/regionale/landelijke marktontwikkelingen i.r.t. normeringen;
in staat is de standpunten van de Vereniging aansprekend uit te dragen;



oog heeft voor de diversiteit van de VSG-achterban;





overtuigingskracht heeft, gezaghebbend is en vertrouwen wekt;
gedurende zijn zitting in de commissie werkzaam is bij een Nederlandse gemeente;
mogelijkheid heeft en bereid is voldoende tijd te investeren zodat een volwaardige
vervulling van de functie gegarandeerd is;
werkgroepvergaderingen bijwoont en deze gedegen voorbereidt (geldt niet voor de
functie van meelezer).



Beschikbaarheid en vergoeding
Participatie in de VSG-commissie normering sportaccommodaties en NOC*NSF-normwerkgroepen
gebeurt op basis van vrijwilligheid en solidariteit. Er is geen vacatievergoeding beschikbaar. Reis- en
onkostenvergoeding kunnen in bepaalde situaties (na overleg) worden verstrekt.

i

De reeds jaren bestaande Nederlandse structuur die ten grondslag ligt aan het tot stand komen en
onderhouden van NOC*NSF-Normen, is grotendeels gebaseerd op de Europese werkgroepenstructuur, die
door de CEN wordt gehanteerd. In deze structuur heeft de Nationale Normcommissie Sportvloeren, als
Nederlandse schaduwcommissie van CEN/TC 217 ”Surfaces for sports areas” en de daaronder vallende
Europese werkgroepen én van CEN/TC 169/WG 4 Sports lightning, de supervisie. De Nationale Normcommissie
Sportaccommodaties (voorheen: Sportvloeren) laat zich daarbij adviseren door een aantal werkgroepen.
Als lid van de CEN, behartigt het NEN de Nederlandse belangen binnen de CEN, waar de Europese normen
(NEN-EN) worden vastgesteld die geldig zijn voor alle Europese lidstaten. NEN doet dit door zelf vergaderingen
bij te wonen, of door Nederlandse experts af te vaardigen om namens Nederland deel te nemen aan Europese
vergaderingen. In Nederland voert NEN het secretariaat van de Nationale Normcommissie
Sportaccommodaties. Het secretariaat van de werkgroepen ligt bij NOC*NSF.

