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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
l. een krediet van €1.800.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van drie kunstgrasvelden op
Sportpark West End, hiervan €294.000,- te dekken uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport
Btw (SPUK) en de kapitaallasten van het resterende deel ad €129.000,- te dekken uit de reguliere
begroting Sport (onderdeel VIP);
ll. een voorbereidingskrediet 2022 ad €125.000,- beschikbaar te stellen voor bodemonderzoek en
voorbereidingen, hiervan € 22.000,- te dekken uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport btw
en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 23.000,- te dekken uit de reguliere begroting Sport;
lll. de kosten voor het opruimen van de SBR korrels voor de korfbalvelden op het sportpark West End
ad €125.000,- te dekken voor € 22.000,- uit de te ontvangen Specifieke Uitkering Sport btw en het
restant te onttrekken aan de reserve co-financieringinvestering-fonds;
IV. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

De gemeente heeft voor de vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden (VIP) een meerjarenplanning. Ieder
jaar worden de kunstgrasvelden gekeurd.Voor 2021 staan in de VIP 10 velden die deze afschrijvingstermijn
van 12 jaar reeds hebben bereikt. Uit de keuring van dit jaar juni is gebleken dat het noodzakelijk is dat 3
van de 10 velden vervangen moeten worden. De levensduur van deze drie velden is ten einde. Het gaat om 2
voetbalvelden en 1 korfbalveld op sportpark West End. De overige 7 velden die voor 2021 in de planning
staan worden in de meerjarenplanning doorgeschoven en volgend jaar opnieuw gekeurd. Daarnaast vragen
wij de raad een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen voor de vervangings-investeringen
2022, zoals het uitvoeren van onder andere bodemonderzoek (SBR korrels).
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Aanleiding en doel

Sport050 heeft een meerjarenplanning voor de vervanging van de kunstgrasvelden (VIP). De huidige
afschrijvingstermijn van een kunstgraveld is 12 jaar maar tevens afhankelijk van de intensiteit van het
gebruik. Jaarlijks wordt de noodzaak onderzocht van de vervanging van de velden. Soms worden velden
minder intensief gebruikt en slijten ze daardoor minder snel. Ook worden signalen van de gebruikers
opgehaald over de kwaliteit van de velden. Dit gebeurt in de zogenaamde parkoverleggen. Dit alles tesamen
gebruiken wij voor het opstellen van een lijst van de vervangingsinvesteringen. In juni 2020 hebben we
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de velden. De 10 velden die in de planning stonden voor vervanging
in 2021 zijn onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat er 3 velden in 2021 vanwege de slijtage echt vervangen
moeten worden. De 3 te vervangen velden liggen op sportpark West End.
Kader

De VIP voor reguliere vervangingsinvesteringen. Met de beschikbare middelen voor onderhoud en
vervangingsinvesteringen kunnen we onze sportaccommodaties in stand houden.
Hierbij spelen de wettelijke eisen en de vereisten die de verschillende buitensportbonden (KNVB, KNHB en
KNKB) stellen aan de kwaliteit van de buitensportvelden, eveneens een rol.
Argumenten en afwegingen

Afschrijvingstermijn kunstgrasvelden
Bij de begrotingsbehandeling van 2020 heeft de raad besloten de afschrijvingstermijn voor kunstgrasvelden te
verlengen van 11 naar 12 jaar. In de VIP is deze termijn verwerkt. De 10 velden die in 2020 zijn gekeurd
hebben in 2021 allen een levensduur van minimaal 12 jaar. Een verdere verlenging van de
afschrijvingstermijn is niet aan de orde. We zien in de praktijk dat er een verschil is in levensduur. Dit is
vooral afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. De 12 jarige termijn die nu wordt gehanteerd moet
worden gezien als een gemiddelde. In ieder geval zullen ook in de toekomst alle velden van 12 jaar of ouder
jaarlijks blijvend worden gekeurd. Als er signalen van verenigingen komen over de kwaliteit van de velden,
ook als ze de termijn van 12 jaar niet bereikt hebben, zullen we die velden betrekken in het jaarlijks
onderzoek.
Verwijdering SBR
In de gemeente Groningen worden geen velden met SBR meer aangelegd. De voorkeur is het aanleggen van
velden zonder infill. In 2019 zijn er twee non infill velden aangelegd op de sportparken de Verbetering in
Hoogkerk en op sportpark Kardinge. De verenigingen zijn tevreden over deze velden. Echter de KNVB heeft
nog geen toestemming gegeven wedstrijden te spelen op non infill velden voor de oudere jeugd en senioren.
Wel loopt er in het seizoen 2020/2021 een onderzoek van de KNVB naar non infillvelden. Nog onduidelijk is
wanneer dit onderzoek afgerond zal zijn en welke implicaties dit zal hebben op het besluit om door te gaan
met non infill. Tot die tijd wordt een andere, wel kunstmatige, infill gebruikt. Deze TPE korrels logen, in
tegenstelling tot SBR rubberkorrels, niet uit. Wel dienen de korrels niet buiten het veld verspreid te worden.
Vandaar dat wij de te vervangen velden aanleggen met kantplanken, zodat de verspreiding van deze TPE
korrels tegen wordt gegaan. Ook worden de TPE korrels rond de velden regelmatig verwijderd. Er zal op één
veld op West End een opschoning van SBR korrels in de onderbouw moeten plaatsvinden. Vorig jaar zijn er
voor het opruimen van de SBR korrels middelen beschikbaar gesteld via de begroting 2020 voor de periode
2020-2023.
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Vervangingsinvesteringen 2021
De drie velden op Sportpark West End:
- Op sportpark West End zijn de velden 5 en 6 bijna aan het einde van de levensduur (2021). Ze zijn
intensief gebruikt en moeten volgend jaar zomer vervangen worden. Het seizoen 2020/2021 kunnen
deze velden nog gebruikt worden.
- De drie korfbalvelden ter grootte van bijna een voetbalveld zijn in 2009 aangelegd en bereiken in
2021 de gemiddelde afschrijvingsduur. Ze zijn aan vervanging toe.
Verder is gebleken dat de lichtmasten rond de velden 5 en 6 en de korfbalvelden binnenkort vervangen dienen
te worden. Er is voor gekozen om de masten op West End qua planning direct met de vervanging van de
velden mee te nemen. Het voordeel hiervan is dat bij het plaatsen nu een integrale aanpak kan plaatsvinden en
er later niet met zwaar materieel over het net nieuw aangelegde kunstgras gereden hoeft te worden.
De veldverlichting is niet in de begroting van Sport050 opgenomen. Hierover hebben wij u recent per brief
geïnformeerd in verband met de huidige situatie lichtmasten op de sportvelden. De vervanging van de
lichtmasten van West End maken hier onderdeel van uit. Bij de Begrotingsbehandeling 2020 op 11 november
jongsleden is een amendement aangenomen ‘reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten sportvelden’. In de
Begroting 2021 is hiermee een budget van 33 duizend euro opgenomen ter dekking van de structurele
kapitaallasten die ontstaan door de vervanging van de lichtmasten.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

De verenigingen worden geïnformeerd over de plannen voor de vervanging.
Financiële consequenties

Zoals hierboven aangegeven willen we de 3 velden op West End vervangen. Daarvoor is een bruto krediet
van 1,8 miljoen euro nodig. De btw kan via de SPUK worden teruggevraagd. Daarom is er netto 1,506
miljoen euro nodig. De kapitaallasten daarvan ad 129 duizend euro kunnen worden bekostigd uit de reguliere
exploitatie van Sport050 (onderdeel VIP).
Om bodemonderzoek (SBR) te doen en andere voorbereidingen te treffen vragen wij uw raad om een
voorbereidingskrediet ad 125 duizend euro beschikbaar te stellen. Netto is daarvoor 103 duizend euro nodig.
Het verschil ad 22 duizend euro kan ook via de specifieke uitkering btw worden teruggevraagd. De
kapitaallasten daarvan ad 23 duizend euro kun worden bekostigd uit de reguliere exploitatie van Sport050.
De benodigde kredieten zien er dan als volgt uit:

In 2020 zijn er verschuivingen in de VIP geweest waardoor een deel van de beschikbare middelen voor het
opruimen van de SBR niet in dat jaar nodig was. Daarom is er in 2020 216 duizend euro teruggestort in de
reserve "Co-financieringinvestering-fonds". Met dit voorstel halen we een deel van die middelen naar 2021
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om daarvan het opruimen van SBR 2021 West End te bekostigen. De btw kan via de specifieke uitkering
worden gedeclareerd. Daarom is er netto 103 duizend euro nodig.

Vorig jaar zijn er voor het opruimen van de SBR korrels middelen beschikbaar gesteld via de begroting 2020
voor de periode 2020-2023 en is het opruimen van de korrels als een meerjarig exploitatie project
gedefinieerd. In de begroting 2021 zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld voor het opruimen van de
SBR korrels in 2024. Met het vervangingsritme van nu en ook COVID-19 waardoor de velden minder
bespeeld zijn dan regulier, willen wij de begroting 2022 het meerjarenbeeld voor de jaren 2024 – 2032
actualiseren (de geraamde kosten voor deze periode zijn vorig jaar geschat op €1.229.000,-). Hiervoor moet
nog dekking worden gevonden bij het opstellen van de begrotingen van de komende jaren.
Overige consequenties

Geen
Vervolg

Na vaststelling van het raadsvoorstel over de VIP 2021 en het voorbereidingskrediet 2022 zal door Sport050
de uitvoering ter hand worden genomen. De planning is dat in de zomerperiode de werkzaamheden
uitgevoerd zullen worden.
Lange Termijn Agenda

november 2020
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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