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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. een voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019 van € 68.000,-- beschikbaar te stellen en 
de kapitaallasten ad € 6.000,- te dekken uit de exploitatie van Sport050; 

II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
III. 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; 

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

Samenvatting 

Voor 2019 staan er in de gemeente Groningen zeven kunstgrasvelden op de lijst voor vervanging. Voor 
vervanging van een kunstgrasveld vragen we normaal gesproken jaarlijks een investeringskrediet aan. In 
dit totale krediet onderscheiden we voorbereidend werk (onderzoek en opstellen programma's van eisen) 
en de daadwerkelijke realisatie (aanbesteding, contractering en daadwerkelijke vervanging). Ter 
voorbereiding op vervanging en investeringsaanvraag in 2019, vragen we in deze nota alvast een 
voorbereidingskrediet aan. Dit voorbereidingskrediet gaan we inzetten voor onderzoek en op basis 
daarvan stellen we de programma's van eisen en bestek voor de zeven kunstgrasvelden op. Tevens vindt 
gelijktijdig nader milieuonderzoek plaats bij de betreffende velden. Door het onderzoek en het opstellen 
van de programma's van eisen te vervroegen, verwachten we bij de aanbesteding een financieel voordeel 
te kunnen halen en kunnen we de vervanging zo spoedig mogelijk na de competitie starten. 
Op basis van de voorbereiding en onderzoeksresultaten zullen we de raad begin 2019 vragen een 
investeringskrediet te verstrekken om de kunstgrasvelden op een toekomstbestendige wijze te vervangen. 

B&W-besluit d.d.: 24 april 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doei 

In 2019 staan in Gron ingen zeven kunstgrasvelden op lijst voor vervanging. Dit is inclusief vier 
kunstgrasvelden die in 2018 zijn ui tgesteld. Voor vervang ing van een kunstgrasveld vragen we normaal 
gesproken jaarl i jks een invester ingskrediet aan. In dit totale krediet onderscheiden we voorbere idend werk 
(onderzoek en opstel len p rog ramma 's van eisen) en de daadwerkel i jke realisatie (aanbesteding, 
contracter ing en daadwerkel i jke vervanging) . 
In deze nota vragen we alvast een voorbere id ingskrediet aan om de vervanging in 2019 voor te bereiden. 

Kader 

Nota vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport 

Argumenten en afwegingen 

We vragen op dit m o m e n t een voorbere id ingskrediet aan voor de voorbere idende werkzaamheden. Door 
de onderzoeken te verv roegen, verkr i jgen we zo vroeg mogel i jk een goed beeld van de huidige situatie en 
noodzakeli jke werkzaamheden bij vervang ing. Doel is de daadwerkel i jke aanbesteding zo vroeg mogel i jk te 
starten, waarmee we verwachten een f inancieel voordeel te halen bij de aanbesteding en de 
kunstgrasvelden zo spoedig mogel i jk na de compet i t ie kunnen vervangen. 
De voorbere idende onderzoeken ronden we voor de zomer 2018 af. 

De totale geraamde kosten bedragen € 68.000,--. Dit betreft op hoofd l i jnen € 18.000,- voor het onderzoek en 
50.000 euro voor het opstel len van p rog ramma 's van eisen en bestek. 

Gecombineerd met de regul iere onderzoeken, v indt ook geli jk aanvul lend mi l ieuonderzoek plaats bij de 
betreffende velden. De extra kosten die hiervoor worden gemaakt, worden gef inancierd uit het 
bodemprog ramma. Resultaten worden medio 2018 verwacht . 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In het belang van zo spoedig mogel i jke vervanging na de compet i t ie in 2019 inclusief heroverweging op 
basis van onderzoeksresul taten is t i jd ige voorbere id ing relevant. 
Verwacht ing is derhalve dat er maatschappel i jk draagvlak zal zijn voor deze aanpak. We s temmen het 
vervangingsproces, inclusief de onderzoeken, zoals gebruikel i jk af met betrokken verenig ingen. 

Financiële consequenties 

We vragen de raad een voorbereid ingskrediet te verstrekken ad € 68.000,- ten behoeve van zorgvuld ige en 
t i jd ige voorbere id ing van reguliere vervang ing . 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 

Voorbereidingskrediet sportvelden 2019 
Betrokken directie(s) SportOSO x €1.000.-
Soort wijziging uittrekken investeringskredieten 
Tijdsplanning krediet 2018 

Financiële begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 
5 Sport en bewegen 
Voorbereidingskrediet kunstgrasvelden 2019 68 O -68 

Totalen begrotingswijziging 68 O -68 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Op basis van de voorbereiding en onderzoeksresultaten zullen we de raad begin 2019 vragen een 
investeringskrediet te verstrekken om de kunstgrasvelden op een toekomstbestendige wijze te vervangen. 

Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


