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Onderwerp Nacalcalatie kunstgrasvelden cofinancieringsfonds 2017 
Registratienr. 6746109 Steller/teinr. Ellen.Brakel/63 06 Bijlagen 4 

Classificatie • Openbaar Geheim 

• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder de Rook- Raadscommissie 

Langetermijn agenda LTAja : ISI Maand 4Jaar 2018 
(LTA) Raad LTA nee: • Niet op LTA 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de nacalculaties van de projecten op de sportparken De Verbetering, Het Noorden, SC Stadspark 
en Velocitas vast te stellen; 

II. een aanvullend krediet van € 102.000,- voor het project Sportpark Esserberg beschikbaar te 
stellen; 

III. de kapitaallasten daarvan ad € 7.000,- te dekken uit de vrijval op de andere 3 projecten in het co-
investeringsfonds; 

IV. een aanvullend krediet van € 10.000,- voor het project Sportpark Het Noorden beschikbaar te 
stellen; 

V. de kapitaallasten daarvan ad € 1.000,- te dekken uit de vrijval op de andere 3 projecten in het co-
investeringsfonds; 

VI. het totale krediet voor de aanleg van deze 4 kunstgrasvelden daarmee te bepalen op 2,012 miljoen 
euro; 

VII. het overschot op deze projecten ad € 14.969,- terug te laten vloeien in het co-investeringsfonds 
2018; 

VIII. de gemeentebegroting 2018 programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
IX. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

X. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 
Op 19 april 2017 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen en de 
voorgestelde investeringen uit het co-investeringsfonds SportOSO voor het jaar 2017. De 
vervangingsinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende noodzakelijke vervangen uit het Meer jaren 
onderhoudsprogramma van SportOSO. De voorstellen uit het co-investeringsfonds zijn volgens vooraf 
gestelde criteria door de raad vastgesteld (zie nota (co)investeringsfonds Sportaccommodaties en 
Mulieronderzoek). 
Een deel van deze investeringen is reeds afgerond. Het gaat in deze nota om de nacalculatie van de 
aanleg van 4 kunstgrasvelden op respectievelijk de sportparken De Verbetering, Velocitas, Stadspark en 
Het Noorden. Een van de voorwaarden van het co-investeringsfonds is dat de club(s) zelf ook financieel 
moeten bijdragen. Dat kan met geld of in zelfwerkzaamheden tijdens het aanlegproces. Een van de clubs 
wil het onderhoud van het veld voor de komende 10 jaar voor haar rekening nemen. De velden zijn 
inmiddels allemaal weer in gebruik genomen. 

B8(W-besluit d.d.: 13 maart 2018 
Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Uw raad heeft op 19 april 2017 onder andere kredieten beschikbaar gesteld voor de aanleg van 4 nieuwe 
kunstgrasvelden (nota Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds SportOSO 2017). Het 
krediet voor de 4 kunstgrasvelden is totaal 1,9 miljoen euro. Omdat het hier om 4 gelijksoortige 
werkzaamheden gaat hebben we ervoor gekozen van de 4 projecten de uitkomsten in één keer na te 
calculeren. Uw raad krijgt zo ook inzicht in de kosten van de omzetting van natuurgrasvelden naar 
kunstgrasvelden op de verschillende locaties in de stad. Projecten boven de € 450.000,- dienen te worden 
na gecalculeerd. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan. 

Kader 

raadsbesluit 30 november 2016 Nummer 6j. (co)investeringsfonds Sportaccommodaties en 
Mulieronderzoek (nr. 5996661); 
raadsbesluit 19 april 2017 Nummer 6g. Kredieten vervangingsinvesteringen en co-
investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6208381). 

Argumenten en afwegingen 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Er is veel overleg geweest met de verschillende clubs over het ontwerp maar ook over de co-creatie. 
Bij de afzonderlijke projecten is de co-creatie verschillend ingevuld. 

• Sportpark De Verbeterina: 
De club levert een bijdrage van € 25.000,-. De vereniging verdient een deel van die bijdrage terug 
door voor de leverancier van de mat, Fieldturf, dagelijks onderhoud uit te voeren. Hiervoor krijgt de 
vereniging van Fieldturf een vergoeding. 

• Sportpark Velocitas 
De club levert een bijdrage van € 25.000,-. De vereniging overweegt een deel van de bijdrage terug 
te verdienen door voor de leverancier van de mat, Fieldturf, dagelijks onderhoud uit te voeren. 
Hiervoor krijgt de vereniging van Fieldturf dan een vergoeding. 

• Sportpark Esserberg 
De clubs leveren een gezamenlijke bijdrage van € 25.000,- waarvoor zij onderling een verdeling 
maken na aftrek van de terugbetaling van een eerder verlengde subsidie voor veldverlichting. 

• Sportpark Het Noorden 
De verenigingen leveren een gezamenlijke bijdrage van € 25.000,-. De verenigingen hebben zelf 
werk verricht. Tevens hebben zij afgezien van wedstrijdverlichting voor de levensduur van de mat. 
Daarmee hebben de verenigingen totaal € 19.000,- inverdiend. Het resterende deel van de bijdrage 
wordt onderling verdeeld. 

Financiële consequenties 

Gedurende de projecten zijn ook werkzaamheden naar boven gekomen die niet van te voren waren te 
voorzien. Dit heeft geleid tot meerkosten. Voorbeelden hiervan zijn aanpassing aansluitwaarde vanwege de 
nieuwe verlichting bij het veld en de hogere piekspanning, bomen en bosschages toch verwijderd moesten 
worden maar ook een oud drainagestelsel dat vervangen moest worden tussen twee velden en tevens extra 
waterafvoerleiding tussen de velden. Zie verder de bijlagen. 

Echter zijn we binnen het beschikbaar gestelde krediet van 1,9 miljoen euro voor deze 4 projecten gebleven. 



Sportpark De Verbetering 
Sportpark Velocitas 
Sportpark Esserberg 
Sportpark Het Noorden 
Totaal 

Begroot: 385.000  
Begroot: 545.000  
Begroot: 535.000  
Begroot: 435.000 

Realisatie  
Realisatie  
Realisatie  
Realisatie 

354.229  
450.316  
636.217  
444.269 

Eindresultaat  
Eindresultaat  
Eindresultaat  
Eindresultaat 

Begroot 1.9 miljoen Realisatie 1.885.031 

30.771  
94.684  

-101.217  
- 9.269 

14.969 

Het eindbedrag van deze 4 projecten ad € 14.969,- kan weer terugvloeien in het co-investeringsfonds. 
Voor een verdere uitwerking van de meerkosten per project verwijzen wij naar de bijlagen. 

Er moeten dan dus 2 extra kredieten worden opgehaald: 

Begrotingswijziging 2018 

Aan\AJllende kredieten Combi rugby/voetbalveld Esserberg & Kunstgras Het Noorden 
Betrokken dvectie(s) Spoff)50 »€ 1.000,-
Sooit wizi^ng iMtrekken nvestem^kredi^n 
Tldsflannng krefM 2018 

Financiële begrotingswijziging 
OS. Sportem b«iteaeH 

Uitgaven Inkomsten Saldo 

AamAend kiBdkt Oneden combi lugby/voelbalKld Essertaeig 1Q2 
Aanvi*er»ri kredKi orrEetten natuur gras naar kund^as Het Noofden 10 

-102 
-10 

Totalen begrotlngsanjziging 112 -112 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Alle velden zijn alweer in gebruik genomen. 

Lange Termijn Agenda 

April 2018. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



BIJLAGE 1 

1. Projectbeschrijving; sportpark de Verbetering 

Op sportpark de Verbeteringis een natuur trainingsveld omgezet in een kunstgrasveld. Daarmee 
is de wedstrijdcapaciteit voor dit sportpark voorlopig op peil gebracht. 

Foto; Ontgravingswerk veld 4Sportpark de verbetering HFC51 

2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen 
• Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-

investeringsfonds SportOSO 2017 (nr. 6256831). 

3. Tijdsplanning 
Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017 
Aanbesteding 16 mei 2017 
Start uitvoering 3 juli 2017 
Oplevering 12 december 2017 

4. Aanbestedingsprocedure 

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers. 

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Fieldturf 
Benelux. 



5. Moment van gereed komen. 
Het veld is opgeleverd op 12 december 2017 

6. Totale definitieve kosten 

Raadskrediet Aanneemsom Werkelijke kosten Totaal verschil t.o.v 
raadskrediet 

€ 385.000 € 334.600 € 354.229 € 30.771 

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De kosten 
van de wijzigingen zijn binnen het raadskrediet De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in het 
bouwproces: 

• Vanwege de verlengde afschrijvingstermijn van 10 naar 11 jaar is gekozen voor een 
verbeterde versie kunstgrasmat met een hogere slijtvastheid en duurzaamheid. 

• Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubberinfill zoals een verhoogde betonband rondom het 
veld en een controle cq monstername put. 

• Aanpassingen van hekwerk en ballenvangers om de veiligheid te verhogen. 
• Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij 

7. Verschillen analyse 

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 385.000 beschikbaar 
heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze 
nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht. 

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d. 

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleidtot noemenswaardig problemen.Het 
geheel is binnen het raadskrediet gebleven. 

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d. 

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de 
landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden 
ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project 
maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het 
structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschrijding op dit (deel)project 
vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijding op een 
ander (deel)project van deze vier projecten. 



10. Fiscale aspecten 
"Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken hetsportbesluit 
van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden 
meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden." 



BIJLAGE 2 

1. Projectbeschrijving; sportpark Veloci tas 

Op sportpark Velocitas is het natuurgrasveld dat verplaatst moest worden omgezet in een 
kunstgrasveld. Door de aanleg van de zuidelijke ringweg moest dit hoofdveld van Velocitas 10 
meter opschuiven. Op twee naastliggende sportparken waren eveneens capaciteitsknelpunten 
geconstateerd. De uitbreidingsmogelijkheden op beide parken zijn zeer beperkt. Door het te 
verplaatsten natuurgrasveld om te zetten in kunstgras lossen we voor 3 sportparken 
capaciteitsknelpunt op. 

2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen 
• Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-

investeringsfonds SportOSO 2017 (nr. 6256831). 

3. Tijdsplanning 
Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017 
Aanbesteding 16 mei 2017 
Start uitvoering 3 juli 2017 
Oplevering 12 december 2017 

4. Aanbestedingsprocedure 

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers. 

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen opFieldturf 
Benelux. 

5. Moment van gereed komen. 

Het veld is opgeleverd op 12 december 2017 en is inmiddels volop in gebruik. 

6. Totale definitieve kosten 

Raadskrediet aanneemsom werkelijke kosten Totaal verschil t.o.v 
raadskrediet 

€ 545.000 € 385.356,60 € 450.316 € 94.684,-

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De kosten 
van deze wijzigingen zijn binnen het raadskrediet gebleven. De volgende wijzigingen zijn opgetreden 
en hebben geleid tot de werkelijke kosten. 

• Vanwege het verlengde termijn van afschrijving van 10 naar 11 jaar is voor een betere 
kunstgrasmat gekozen met een hogere slijtvastheid en duurzaamheid. 

• Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubberzoals aflooproosters en een opstaande band 
rondom het veld om de SBR infill zo veel mogelijk op het veld te houden.( zie foto) 



• Extra infra voorzieningen, zoals hekwerken, ballenvangers en tegelwerk ten behoeve van de 
veiligheid. 

• Aanpassing aansluitwaarde vanwege de nieuwe verlichting bij het veld en de hogere 
piekspanning. 

• Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij 

Foto Velocitas veld 2, verhoogd opsluitband om SBR rubber infill op het veld te houden. 

7. Verschillen analyse 

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 545.000 beschikbaar 
heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze 
nacalculatie staande extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht. 

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d. 

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen.Het 
geheel is binnen het raadskrediet gebleven. 

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrljdingen e.d. 

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de 
landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden 
ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project 
maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het 
structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschrijding op dit (deel)project 
vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijding op een 
ander (deel)project van deze vier projecten. 

10. Fiscale aspecten 

"Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit 
van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden 
meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden." 



BIJLAGE 3 

1. Projectbeschrijving; Sportpark Esserberg 

Op Sportpark Esserberg is eennatuur rugbygrasveld omgezet in een kunstgrascombinatie 
rugby/voetbalveld. De capaciteitsproblemen worden daarmee deels opgelost. 

2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen 
• Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-

investeringsfonds SportOSO 2017 (nr. 6256831). 

3. Tijdsplanning 
Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017 
Aanbesteding 16 mei 2017 
Start uitvoering 26 juni 2017 
Oplevering 6 december 2017 

4. Aanbestedingsprocedure 

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers. 

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen opAntea 
realisatie. 

5. Moment van gereed komen. 
Het veld is opgeleverd op 6 december 2017 en volop in gebruik 

6. Totale definitieve kosten 

Raadskrediet Aanneemsom Werkelijke kosten Totaal verschil t.o.v. 
raadskrediet 

€ 535.000 € 523.300 € 636.217 -/- € 101.217 

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. 

De volgende wijzigingen hebben meerkosten veroorzaakt. 

• Vanwege de verlengde afschrijvingstermijn is gekozen voor een verbeterde versie 
kunstgrasmat met een hoger slijtvastheid en duurzaamheid. 

• Extra milieumaatregelen zijn getroffen t.a.v. SBR rubberinfill, zoals een verhoogde 
opsluitband om infill op het veld te houden en een speciale monstername put. 

• Aanpassingen hekwerken , ballenvangers en keerwanden om veiligheid tussen het combiveld 
en tenniscomplex te verhogen. 

• Milieu maatregelen aangaande puin en verontreinigingen ondergrond, waarbij preventief 
onderzoek is gedaan naar asbest. Asbest bleek gelukkig niet aangetroffen. Echter wel veel 
puin. 



Foto; aangetroffen puin en oude putten in de ondergrond (onvoorzien) 

• Extra ontgravingswerk vanwege puinresten en oude drainageputten in de ondergrond. 
• Verwijderen bomen en bosschage vanwege ziekte (Essentaksterfte ) en ruimte. 

Foto; Bomenrij te dicht op het veld en tevens ziekte (Essentaksterfte) met kappen en rooien als 
gevolg. 

• Onvoorziene kabelbreuk, herstel OV kabel. 
• Aanpassing aansluitwaarde vanwege de nieuwe verlichting bij het veld en de hogere 

piekspanning. 
• Door co-creatie draagt de club 25.000 euro bij 



7. Verschillen analyse 

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 535.000 beschikbaar 
heeft gesteld. In het werk zijn ingrijpende afwijkingen tegengekomen. Onder punt 6 in deze 
nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht. 

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d. 

De raming was gebaseerd op een eerdere projectie van het veld aan de kant van het 
parkeerterrein(zuid-west kant). Op verzoek is het veld opgeschoven naar de kant van de kantine van 
de rugbyclub (noord-oost kant) In het programma van Eisen is de dimensionering wel aangepast 
maar niet de bijbehorende extra werkzaamheden. Waardoor er onvoldoende is geraamd. Met name 
het opvangen van hoogteverschillen tussen de tennisbanen en het nieuwe rugbyveld en de daarbij 
behorende extra hekwerken, ballenvangers en keerwanden , heeft geleid tot aanzienlijke 
meerkosten. Hiervoor moesten bosschages en bomen gekapt en gerooid worden. Ook de 
onvoorziene aanwezigheid van oude afvoerleidingen , drainage putten en puinvervuilingen moest 
worden ontgraven en afgevoerd. 

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d. 

De aanbesteding is meegevallen maar er zijn veel onvoorziene tegenvallers geweest wat geleid heeft 
tot noodzakelijke extra werkzaamheden. De extra werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding 
zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project maakt deel uit van de vier projecten 
kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het structureel deel van het co-investeringsfonds 
voor de sport. De overschrijding kan gedekt worden uit de onderschrijdingen op de overige drie 
projecten uit het co-investeringsfonds waarvan de resterende middelen terugvloeien naar het co-
investeringsfonds en gebruikt kunnen worden voor een overschrijding op een ander (deel)project 
van deze vier projecten. 

10. Fiscale aspecten 

"Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit 
van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden 
meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden." 



BIJLAGE 4 

1. Projectbeschrijving; Sportpark 't Noorden 

Op sportpark 't Noorden is een natuurgrasveld omgezet in een kunstgrasveld. Dit sportpark zit 
hiermee aan zijn maximale capaciteit aangezien het omringt wordt door ecologisch gebied. 

2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen 
• Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-

investeringsfonds SportOSO 2017 (nr. 6256831). 

3. Tijdsplanning 
Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017 
Aanbesteding 16 mei 2017 
Start uitvoering 3 juli 2017 
Oplevering 6 december 2017 

4. Aanbestedingsprocedure 

Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 4 aannemers. 

Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld met SBR infill. De keuze is gevallen op Fieldturf 
Benelux. 

5. Moment van gereed komen. 
Het veld is opgeleverd op 6 december 2017 en volop in gebruik. 

6. Totale definitieve kosten 

Raadskrediet Aanneemsom Werkelijke kosten Totaal verschil t.o.v 
.raadskrediet 

€ 435.000,- € 376.300 € 444.269 -/-€ 9.269,-

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil. De ten van 
de wijzigingen zijn binnen het raadskrediet begroting gebleven. De volgende wijzigingen zijn in het 
bouwproces opgetreden. 

• Vanwege het verlengde termijn van afschrijving van 10 naar 11 jaar, is gekozen voor een 
verbeterde versie van de kunstgrasmat met en hogere slijtvastheid en duurzamere kwaliteit 

• Extra milieumaatregelen t.a.v. SBR rubber infill, door een verhoogde opsluitband rondom 
het veld en een extra controle/monstername put te plaatsen. 

• Hoogte verschil tussen velden aanpassen ten behoeve van veiligheid 
• Drainage stelsel vervangen en extra waterafvoerieiding tussen de velden. Tevens afvoer 

zware kleigrond. 
• Door co-creatie dragen de clubs 25.000 euro bij. 



foto; nieuw drainagestelsel 
en afvoerleiding, tevens afvoer zware klei. 

7. Verschillen analyse 

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 385.000 beschikbaar 
heeft gesteld. Er zijn geen ingrijpende afwijkingen in het werk tegengekomen. Onder punt 6 in deze 
nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht. 

8. Afwikkeling meer-/minderwerk e.d. 

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen. Het 
geheel is binnen het raadskrediet gebleven. 

9. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d. 

De aanbesteding is meegevallen en voor de gemeente Groningen positief afgeweken van de 
landelijke trend. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden 
ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie. Dit project 
maakt deel uit van de vier projecten kunstgras 2017 die gerealiseerd konden worden uit het 
structureel deel van het co-investeringsfonds voor de sport. De onderschrijding op dit (deel)project 
vloeit terug naar het co-investeringsfonds en kan gebruikt worden voor een overschrijding op een 
ander (deel)project van deze vier projecten. 

10. Fiscale aspecten -

"Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit 
van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden 
meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden." 


