
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Nacalculatie renovatie 7 kunstgrasvelden 2019    

Steller/telnr.   Ellen Brakel/ 63 06    Bijlagen 1 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Jongman  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand 4 Jaar 2020 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 
l.      de nacalculaties van de projecten op de sportparken Kardinge, De Verbetering, Velocitas, Coendersborg,  
        Stadspark en Lewenborg vast te stellen; 
ll.    de kosten voor de aanleg van deze 7 kunstgrasvelden daarmee te bepalen op 3.797.000,-; 
lll.   het overschot op deze projecten ad 745.981,-, met een bijbehorende structurele vrijval van 
       kapitaallasten van 74.000,- terug te laten vloeien in de exploitatie van Sport050;  
lV.  het project financieel af te sluiten. 
 

 

 

 
Samenvatting 

Op 31 oktober 2018 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen 2019 van 7 
kunstgrasvelden. Naar aanleiding van de milieudiscussie rondom de SBR korrels is gekozen voor de 
vervanging door kunstgrasvelden non-infill. Als pilot zijn er 2 non-infill velden aangelegd op de 
sportparken Kardinge en De Verbetering. Vanwege het risico op afkeuring door de KNVB vanwege de nog 
te ontwikkelen meetapparatuur heeft het college op 16 april 2019 besloten de overige 5 velden te 
vervangen door kunstgrasvelden met TPE infill. De velden zijn inmiddels weer in gebruik genomen. Hierbij 
bieden wij de nacalculatie aan. 
     

- 

B&W-besluit d.d.: 10-03-2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

- 
 
Aanleiding en doel    

Uw raad heeft op 31 oktober 2018 het raadsvoorstel Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve 
infill 2019 en voorbereidingskrediet 2020 bodemonderzoek velden 2020, vastgesteld. In het kader van de 
milieudiscussie rondom de SBR korrels in de bestaande kunstgrasvelden is gekozen voor een kunstgrasmat 
non-infill. Twee leveranciers hebben ieder een kunstgrasmat aangelegd op de sportparken De Verbetering 
en Kardinge. Op 16 april 2019 heeft het college besloten om de overige 5 kunstgrasvelden te vervangen 
door een mat met TPE infill omdat de KNVB niet over de juiste apparatuur beschikte om de sporttechnische 
kwaliteit van de non-infill velden goed te keuren. Deze apparatuur moest ontwikkeld worden. De beide 
leveranciers wilden alleen garant staan voor de 2 pilotvelden waardoor het risico voor de overige 5 velden 
bij de gemeente kwam te liggen. Er is toen gekozen voor kunstgrasvelden met een kunststof rubberinfill 
(TPE). Projecten boven de 450 duizend euro dienen te worden na gecalculeerd. Hierbij bieden wij u de 
nacalculatie aan.  
 
Kader     

• Raadsbesluit 31-10-2018: Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve  
infill 2019 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020. 

 Er zijn twee pilotvelden aangelegd op de sportparken Kardinge en De Verbetering. 

• Collegebesluit 16-4-2019: Wijziging aanleg kunstgrasvelden 2019. De overige vijf geplande 

kunstgrasvelden worden vervangen door kunstgrasvelden met TPE. De raad is per brief 

geïnformeerd. 

 
Argumenten en afwegingen     

Vanwege de ombouw van kunstgrasvelden met SBR korrels naar een kunstgrasveld zonder infill of met een 
alternatieve infill is vooraf bodemonderzoek gedaan. Ook zijn de maatregelen meegenomen om de 
verspreiding van de alternatieve infill (TPE korrels) zo min mogelijk in de omgeving te verspreiden. Zo 
worden bijvoorbeeld bij de vervanging van de oude naar de nieuwe velden kantplanken geplaats die de 
korrels zoveel mogelijk op het veld houden. Ook wordt er regelmatig geveegd. 
 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Voor de v
gaan naar  de leveranciers van de twee soorten kunstgrasvelden non- -infill mat 
nog wat glad om op te spelen. Hier wordt wat zand ingestrooid voor wat meer grip. GVAV heeft nauwelijks 
klachten.  
Voor de realisatie van de velden zijn alle clubs op de 6 sportparken betrokken om de aanleg zo goed 
mogelijk te laten verlopen en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Deze processen zijn goed verlopen. 
De velden worden inmiddels al bespeeld. 
 
 
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 het verbeteren van leidingwerk 
verlichting ten behoeve van de ledlampen, aanpassingen aan straatwerk en ballenvangers en aanpassingen 
i.v.m. vereiste sporttechnische normen. Daartegenover stonden ook meevallers zoals het minder toepassen 
van lava door een genormeerde bedrijfsgebonden constructie. Ook waren de aanbestedingen gunstig mede 
omdat we vroeg in het seizoen hebben aanbesteed. Zie verder de bijlagen. 
 
Voor de vervanging van de twee kunstgrasvelden op sportpark Lewenborg (Perceel 2) heeft de leverancier 
naar verwachting extreem laag ingeschreven omdat hij graag een veld in Groningen wilde aanleggen.  
Voor alle projecten geldt dat we binnen de beschikbaar gestelde kredieten zijn gebleven. 
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Wij stellen voor het overschot op deze projecten ad 745.981 euro, met een bijbehorende structurele vrijval 

van kapitaallasten van 74 duizend euro, terug te laten vloeien in de exploitatie van Sport050. Er is hier 
sprake van een bijzonder resultaat. Hierbij verwijzen wij naar het gewijzigd kader één 
integraal afwegingsmoment  dat in april 2020 aan uw raad wordt voorgelegd. In dit kader staat 
aangegeven dat we de vrijval op kapitaallasten voor sportaccommodaties beschikbaar houden voor 
sportaccommodaties.  
 
 
Overige consequenties     

geen 

 
Vervolg     

De velden zijn reeds in gebruik genomen. 
 
Lange Termijn Agenda     

April 2020 

 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

Begroot Realisatie Resultaat

Sportpark Kardinge 612.000               601.114                 10.886                   

Sportpark De Verbetering 570.000               477.355                 92.645                   

Sportpark  Velocitas 640.000                    629.746                 10.254                   

Sportpark Coendersborg 594.000               479.734                 114.266                 

Sportpark Stadspark 711.000               617.769                 93.231                   

Sportpark Lewenborg 1.416.000            991.301                 424.699                 

Totaal 4.543.000                3.797.019                   745.981                        

 


