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Onderwerp 

Aanvuilend krediet renovatie Atletiekbaan 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een aanvuilend krediet van 145 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 

atletiekbaan; 
II. de kapitaallasten ad 15 duizend euro te dekken uit de reeds in de begroting opgenomen 

middelen voor Sport op Orde; 
III. de gemeentebegroting 2012 overeenkomstig te wijzigen. 

mailto:an.rake@groningen.nl


(Publiel(s-)samenvatting 

De raad heeft op 28 maart 2012 een krediet van € 700.000,— beschikbaar gesteld voor de renovatie 
van de atletiekbaan. De aannemer signaleerde echter na verwijdering van de toplaag dat de onder-
bouw, verhardingen en opsluitranden dermate slecht waren dat een extra renovatie nodig was. De 
extra renovatie was onontkoombaar en moest in de zomer plaatsvinden, anders zou de baan tot en 
met het voorjaar van 2013 buiten gebmik blijven. Het college stelt de raad voor een aanvuilend 
krediet van € 145.000,— beschikbaar te stellen. De kosten kunnen gedekt worden uit het vervallen 
van een ander project: het verwachte herstel van een kunstgrasvoetbalveld op sportpark Stadspark 
hoefde niet door te gaan. 

Inleiding 

De raad heeft op 28 maart 2012 een krediet van € 700.000,— beschikbaar gesteld voor de renovatie 
van de atletiekbaan. Het project is in de zomer uitgevoerd. De kosten vielen € 145.000,— hoger uit. 
Het college stelt de raad voor een aanvuilend krediet van € 145.000,— beschikbaar te stellen. 

Beoogd resultaat 

Uitvoering renovatie atletiekbaan, die niet mogelijk is zonder ophoging van het krediet. 

Kader 

Op 20 febmari 2008 heeft de raad de nota Sport op Orde vastgesteld. De nota geeft een totaal
overzicht van de geplande maatregelen om de basis van de sport op orde te krijgen. 
Een van die maatregelen is het reserveren van middelen voor de renovatie van de atletiekbaan. 

Argumenten/afwegingen 

De atletiekbaan in het Stadspark was aan renovatie toe. Hiervoor heeft de raad op 28 maart 2012 een 
investeringskrediet van € 700.000,- beschikbaar gesteld. Ultgangspunt was dat de onderbouw onder 
de toplaag nog van voldoende kwaliteit zou zijn. Hiervoor werd een post onvoorzien opgenomen 
van € 43.000,—. Bij verwijdering van de toplaag constateerde de aannemer dat de onderbouw, de 
verhardingen en de opsluitranden dermate slecht waren dat een extra renovatie nodig was. 
Dit is bevestigd door een onafhankelijk onderzoek. De kosten vielen € 145.000,— hoger uit. 
De extra renovatie was onontkoombaar en moest in de zomer plaatsvinden, anders zou de baan tot 
en met het voorjaar van 2013 buiten gebmik blijven. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Over de vervanging en de extra renovatie is intensief contact geweest met de betrokken 
sportverenigingen. 

Financiele consequenties 

Het college stelt de raad voor een aanvuilend krediet van 145 duizend euro beschikbaar te stellen. 
De kapitaallasten hiervan (15 duizend euro) kunnen worden gedekt uit een vervallen project dat in 
de begroting was opgenomen: de verwachte herstelrenovatie van een kunstgras voetbalveld op 
sportpark Stadspark (Velocitas) hoefde niet door te gaan. Dit past in de systematiek van Sport op 
Orde, waarin mee- en tegenvallers met elkaar verrekend kuimen worden. 



Begrotingswijziging voor investeringsltrediet 
Aanvuilend krediet Renovatie Atletiekbaan 
Betrokken dienst(en) OCSW 
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2012 

Ui tg^^nHnkpmsten Saldol 

-Aanvuilend krediet Renovatie Atletiekbaan 

Totalen begrotingswijziging 

145 

145 

-145 

-145 

Realisering en evaluatie 

De baan is in de zomer van 2012 gerenoveerd en is inmiddels weer in gebruik genomen. 
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