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Onderwerp 

Ophalen investeringskrediet renovatie atletiekbaan 2012 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een investeringskrediet van 700 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 

atletiekbaan; 
II. de kapitaallasten ad 96 duizend euro te dekken uit de reeds in de primitieve begroting 

gereserveerde middelen; 
III. de kosten van het onderhoud ad 120 duizend euro te dekken uit de in de begroting hiervoor 

gereserveerde middelen; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 
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Publiekssamenvatt ing 

De atletiekbaan in het Stadspark is toe aan renovatie. Vanuit de Meerjaren Investeringsplanning 
(MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie zijn hiervoor middelen gereserveerd. Tevens is 
in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) een bedrag gereserveerd voor het onderhoud van de 
atletiekbaan voor 10 jaar. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. een investeringskrediet van 700 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de 

atletiekbaan; 
II. de kapitaallasten ad 96 duizend euro te dekken uit de reeds in de primitieve begroting 

gereserveerde middelen; 
III. de kosten van het onderhoud ad 120 duizend euro te dekken uit de in de begroting hiervoor 

gereserveerde middelen; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inleiding 

De atletiekbaan in het Stadspark is toe aan een renovatie. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de 
Meerjaren Investeringsplanning (MIP) van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie. 

Voor de uitvoering van de renovatie heeft op 15 december 2011 de aanbesteding plaatsgevonden. 
Dit onder voorbehoud van instemming van de raad. Uitgangspimten bij deze aanbesteding waren de 
renovatie van de bestaande voorzieningen en dat de onderbouw van de atletiekbaan (de fimdering en 
het asfalt) die onder de bestaande toplaag ligt nog van voldoende kwaliteit is dat deze hergebruikt 
kan worden. Deze onderbouw van de baan kan nu echter niet goed onderzocht worden. Hiervoor 
dient eerst de toplaag verwijderd te worden. Er is dus een risico dat aanpassingen aan de onderbouw 
nodig zijn. De hoogte van de kosten hiervoor zijn pas vast te stellen als de toplaag verwijderd is. De 
kosten van de renovatie kuimen dus hoger uitvallen dan op voorhand ingeschat kan worden. Het 
maximale risico wordt ingeschat op 43 duizend euro. Dit is meegenomen in dit voorstel. 

Daamaast is het onderhoud voor een periode van 10 jaar in de aanbesteding meegenomen en wordt 
dus voor deze periode door de aannemer uitgevoerd. 

Voor de renovatie, het opvangen van genoemd risico en het uitvoeren van het onderhoud door een 
externe partij vragen wij een investeringskrediet. 

Beoogd resultaat 

Met de renovatie van de atletiekbaan voldoet de gemeente aan haar verplichtingen om de 
sportaccommodaties op orde te houden. 

Kader 

De raad dient het investeringskrediet voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
beschikbaar stellen. 



Argumenten/afwegingen 

De aanbesteding heeft op 15 december 2011 plaatsgevonden. Er kon ingeschreven worden op twee 
typen kunststoftoplagen, te weten Volkunststof of een Sandwichconstructie. Deze laatste constructie 
wordt nu ook gebruikt. Het aanneembedrijf Oranje woud heeft als laagste ingeschreven en zal de 
renovatie met de Sandwichconstructie uitvoeren (inclusief 10 jaar onderhoud). Volkunststof bleek 
aanzienlijk duurder. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Met betrokken sportverenigingen is regelmatig contact over de uit te voeren renovatie. Gedurende 
de renovatie is de baan niet beschikbaar voor de schoolatletiek sportdagen. Daarvoor wordt naar 
altematieve mogelijkheden gezocht. 

Financiele consequenties 

De aanbesteding is uitgekomen op 752 duizend euro inclusief 10 jaar onderhoud. 
Het onderhoud van de atletiekbaan werd tot op heden uitgevoerd door iederz. Hiervoor waren 
middelen (12 duizend euro per jaar) gereserveerd in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP). In 
de aanbesteding van december 2011 is het onderhoud meegenomen. Hierdoor is mede gelet op de 
garantievoorwaarden meer transparantie in de kosten van het onderhoud over de genoemde periode. 
Daamaast zijn de verantwoordelijkheden ook duidelijker, omdat we hier te maken hebben met maar 
een contractpartij. 

Zoals aangegeven is op voorhand niet te bepalen hoe het met de fimdering en het asfalt onder de 
huidige toplaag gesteld is. Het maximale risico wordt ingeschat op 43 duizend euro. 

Begroting totaal investering onderhoud 
Aanbesteding €752.000,- €632.000,-- € 120.000,--(10 jaar) 
Directie en toezicht € 25.000,- € 25.000,-
Onvoorzien € 43.000.- € 43.000.-
Totaal € 820.000,- € 700.000,- € 120.000,-

Het totaal benodigd krediet voor deze investering is 700 duizend euro. Het onderhoud wordt 
bekostigd uit de reguliere exploitatie. Daarmee is het project financieel gedekt. 
Omdat de lasten al in de begroting zijn opgenomen (er hoeft alleen een mutatie op kostensoorten 
plaats te vinden), kan hier worden volstaan met het uittrekken van een investeringskrediet ad 700 
duizend euro. 
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i ig| f | i^gptpiging voor investeringskrediet 
S e ^ ^ ^ ^ g l f kbaan Stadspark 
Betrokken dienst(en) 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

OCSW 
uittrekken investeringskrediet 

2012 

Financiele begrotingswijziging 
5.1 Sportieve infrastructuur 

Totalen begrotingswijziging 

Uitgaven Inkomsten 
700 

700 0 

Saldo 
-700 

0 
-700 

Realisering en evaluatie 

Om zoveel mogelijk overlast voor de gebruikers van de atletiekbaan te voorkomen en uitvoerings-
technisch het minste risico te lopen is het noodzakelijk om de renovatie zoveel mogelijk in en om de 
zomervakantie 2012 te plannen. Dit is ook overlegd met de grootste gebmiker namelijk de 
vereniging Groningen Atletiek. 


