
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanvullend krediet vervanging en aanleg kunstgrasvelden 2022    

Steller/telnr.  Ellen Brakel/ 06-51843987    Bijlagen 0 

Registratienummer  366165-2022  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Jon gm an    
Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. een aanvullend krediet van € 471.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de geplande 

kunstgrasvelden (VIP) in 2022 en dit te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw ad  

                     € 78.000,-- en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 36.000,-- te dekken uit de hiervoor opgenomen 

                     middelen in de begroting 2022 (Deelprogramma “Sport en Bewegen “). Het totaal beschikbare krediet voor  

                     vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 komt daarmee op € 3.306.000,--; 

II. een aanvullend krediet van € 63.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een natuurgrasveld 

naar kunstgras op sportpark West End en dit te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw ad 

€ 11.000,-- en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 6.000,-- te dekken uit de hiervoor opgenomen 

middelen in de begroting 2022 (Deelprogramma “Sport en Bewegen”). Het totaal beschikbare krediet voor 

de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark West End komt daarmee op € 973.000,-- 

III. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen. 

 

   

 

 
Samenvatting 

De raad heeft op 22 december 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 2.835.000,-- voor de vervanging van 4 

kunstgrasvelden + een pup-veldje inclusief de vervanging van de veldverlichting met led lampen op sportpark De 

Koepel. Tevens heeft de raad krediet beschikbaar gesteld uit het Co-investeringsfonds Sport van € 910.000,-- voor de 

omzetting van natuurgras naar kunstgras op sportpark West End. Beide aanbestedingstrajecten zijn recent afgerond en 

de laagste inschrijvingen liggen voor de geplande vervangingen in het meerjarenprogramma (VIP) € 471.000,-- hoger 

dan het beschikbaar gestelde krediet. Voor de aanleg van een kunstgrasveld op West End is dit bedrag € 63.000,--  

hoger. De meerkosten zijn het gevolg van de stijgende prijzen van de materialen (algemene tendens), zoals 

kunstgrasmatten, staal, beton en de infill voor de kunstgrasmatten. Hiervoor zijn aanvullende kredieten nodig.  

  
 

 

B&W-besluit d.d.: 30 augustus 2022 

Estdal1g
Notitie
466148-2022



2 
 

Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

- 
 
Aanleiding en doel    

Op 22 december 2021 heeft uw raad het raadsvoorstel Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 vastgesteld. Er is 

toen een krediet beschikbaar gesteld van € 2.835.000,-- voor de vervanging van een kunstgrasveld op het bijveld van vv 

Glimmen, veld 2 op sportpark Het Noorden en voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden + een pup-veldje op sportpark 

De Koepel. Op het laatste sportpark vervangen wij ook de conventionele verlichting door ledverlichting. Door de 

enorme marktwerking door o.a. corona en de oorlog in Oekraïne komt de aanbesteding van deze velden € 471.000,-- 

hoger uit dan het beschikbaar gestelde krediet.  

 

Daarnaast heeft de raad op 22 december 2021 het raadsvoorstel Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2022 vastgesteld. 

Een van de voorstellen was een krediet voor een kunstgrasveld op sportpark West End ad € 910.000,--. Hiervoor willen 

wij een capaciteitsprobleem op sportpark West End oplossen door een natuurgrasveld om te zetten in een kunstgrasveld. 

Ook deze aanbesteding is hoger uitgevallen dan het krediet dat beschikbaar is. Wij gunnen het regulier aan de partij die 

voldoet aan het Programma van eisen en die het laagst heeft ingeschreven. De aanbestedingsprocedure voor de 

vervangingsinvesteringen is recent afgerond en de aanbesteding voor de realisatie van een nieuw kunstgrasveld op West 

End is 6 juli jl. gesloten. Om de velden te kunnen vervangen vragen wij de raad om een aanvullend krediet beschikbaar 

te stellen. 

 
Kader     

- Raadsvoorstel Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 (22-12-2021) 

- Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2022 (22-12-2021) 

 
Argumenten en afwegingen     

Door voornamelijk de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van materialen enorm gestegen en het 

uurloon van beschikbare mensen hoger van voorheen. De stijgingen zitten bijvoorbeeld in de afvoer van bestaande 

matten, de prijs van nieuwe matten, de kosten van infillzand en infill (TPE) en de kosten van beton en staal. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De verenigingen zijn geïnformeerd over de plannen voor de vervanging. Uiterlijk 23 september aanstaande moeten alle 

velden gereed zijn in verband met de start van de voetbalcompetitie. Om die reden moeten de velden in de zomerperiode 

vervangen cq. aangelegd worden.  
 
Financiële consequenties     

Binnen onze meerjaren vervangingsinvesteringenplanning (VIP) zijn er aanbestedingen die net iets hoger uitvallen, maar 

ook aanbestedingen die iets lager uitvallen dan de jaarlijks op te halen kredieten. De afspraak is dat we de voordelen en 

de nadelen waar mogelijk binnen de sportbegroting oplossen. Voor het aanvullende krediet voor de VIP van € 471.000,-- 

is dekking nodig. Via de specifieke uitkering sport (SPUK) btw krijgen we € 78.000,-- terug. Binnen de begroting 2022 

(Deelprogramma “Sport en Bewegen”) is voldoende ruimte aanwezig om de extra kapitaallasten ad € 36.000,-- van dit 

aanvullende krediet te dekken. Voor sportpark West End heeft de raad 22 december 2022 een krediet beschikbaar 

gesteld met dekking uit het Co-investeringsfonds Sport. Het gaat hier om een nieuw kunstgrasveld. Voor het 

aanvullende krediet ad € 63.000,-- voor  het omzetten van natuurgras naar kunstgras op sportpark West End kunnen we € 

11.000,-- via de SPUK terugkrijgen en voor de kapitaallasten van het resterende deel ad € 6.000,-- stellen wij voor deze 

te dekken uit de hiervoor opgenomen middelen in de begroting 2022 (Deelprogramma “Sport en Bewegen/ Co-

investeringsfonds Sport”).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 

Betrokken directie(s) Sport050  x € 1.000,- 

Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 

Tijdsplanning krediet 2022 

Financiele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 

3. Vitaal en Sociaal / 3.4 Sport en bewegen 

Glimmen voetbalveld bijveld kunstgras 52 9                                 -43 

Het Noorden voetbalveld 2 122 20                               -102 

Haren voetbalveld 1&3 en pup-veld 297 49 -248 

West End omzetten natuurgras naar kunstgras 63 11 -52 

Totalen begrotingswijziging 534 89 0 -445 

Aanvullend krediet voor de VIP/Co-investeringsfonds Sport 2022 
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Overige consequenties     

Geen 
 
Vervolg     

De vervangingen van de kunstgrasvelden worden zoveel mogelijk in de zomerperiode uitgevoerd zodat de verenigingen 

uiterlijk 23 september weer gebruik kunnen maken van de nieuwe velden.   
 
Lange Termijn Agenda     

28 september 2022 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


