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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit het reeds beschikbaar gestelde krediet voor het kunstgrasveld semi-water hockey sportpark
Corpus den Hoorn (raadsbesluit 28-11-2013/ophalen Investerlngkredieten MIP 2014) In co-creatie aan te
wenden voor een waterveld.

Samenvatting
De raad heeft op 28-11-2013 een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van het semiwaterveld hockey op sportpark Corpus den Hoorn. GHBS heeft aangegeven dat zij de voorkeur geven aan
een waterveld. Zoals aangekondigd in onze brief van 27 juni 2014 hebben wij dit met de club besproken.
Watervelden zijn goedkoper geworden en passen daarom op dit moment binnen het beschikbaar gesteld
krediet. De oorzaak hiervan is de nog steeds gunstige marktwerking voor de aanbestedende partij. Om een
waterveld te realiseren is ook een nieuwe waterinstallatie nodig. GHBS neemt de aanleg, kosten,
onderhoud en vervanging van de waterinstallatie voor haar rekenlng.

B&W-besluit d.d.: 14-04-2015

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
In de brief aan uw raad d.d. 27 juni 2014 hebben wij aangegeven dat we in overleg met GHBS zijn. GHBS is
de hockeyclub op sportpark Corpus den Hoorn. Het doel van dit overleg was om de mogelijkheden te
verkennen voor de aanleg van een waterveld. Deze overleggen zijn constructief verlopen. In het
vervangingsinvesterlngsprogramma van de Sportaccommodaties staat dat een bestaand semi-waterveld
op sportpark Corpus den Hoorn in 2014 vervangen moest worden. U heeft hiervoor reeds een
investeringskrediet beschikbaar gesteld. (raadsbesluit 28-11-2013/ophalen investeringskredieten MIP 2014).
De gemeente en GHBS hebben overeenstemming bereikt m.b.t. de aanleg van een waterveld. Voor de
aanleg van een waterveld is eveneens een nieuwe waterinstallatie nodig. GHBS heeft aangegeven dat zij in
de benodigde nieuwe waterinstallatie willen investeren (naar verwachting minimaal 23 duizend euro) eh
deze willen exploiteren.
Wij vragen de raad het doel van het toegewezen investeringskrediet te wljzigen naar: Het vervangen van
een semi-waterveld hockey door een waterveld hockey.
Kader
Het vervangingsinvesteringsprogramma van de Sportaccommodaties is gebaseerd op de nota Sport op
orde. Hierin zijn de criteria weergegeven waaraan de sportaccommodaties binnen de gemeente Groningen
moeten voldoen. Accommodaties binnen de gemeente Groningen moeten voldoen aan de standaard
NOC/NSF normen. De aanleg van een waterveld is een extra kwaliteitsimpuls ten opzichte van deze norm.
GHBS heeft aangegeven dat zij in de benodigde nieuwe waterinstallatie willen investeren en deze willen
exploiteren. Tevens is in het collegeprogramma de nadruk gelegd op co-creatie. In dit geval kunnen we
door een gunstige marktwerking en goede afspraken met de club, de wens voor een waterveld honoreren.
Argumenten en afweglngen
De aanleg van een waterveld wijkt af van het oorspronkelijke vervangingsinvesteringsprogramma. Deze
geeft aan dat bestaande accommodaties vervangen moeten worden door accommodaties met dezelfde
kwaliteitsnorm. De aanleg van het waterveld is mogelijk geworden doordat de totale exploitatie bp dit
moment voordeliger is dan die van semi-watervelden. Zie verder de financiele consequenties.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Tijdens de gesprekken met GHBS heeft de hockeyclub de voorkeur voor een waterveld uitgesproken. De
redenen hiervoor zijn de sportieve ambities van GHBS. De co-creatie reikt verder dan alleen de financiele
bijdrage door GHBS. De hockeyclub heeft samen met de gemeente en de leverancier uitgezocht welk
waterveld het meest geschikt is. Zij hebben hiervoor diverse sportparken met watervelden door heel het
land bezocht. Uiteindelijk zijn ze tot een gezamenlijke keuze gekomen. Voor de aanleg van een waterveld is
een nieuwe waterinstallatie nodig. GHBS heeft aangegeven de nieuwe waterinstallatie zelf te willen betalen.
De kosten van een waterinstallatie bedragen minimaal 23 duizend euro. Daarmee hebben de gemeente en
GHBS overeenstemming bereikt over de voorgenomen keuze en is dit tevens een mooi voorbeeld van cocreatie tussen gemeente en burgers.
Financiele consequenties
Semi-waterveld
Investering
298.730
Vervanging na 10 jaar
250.000
Jaarlijkse last incl. onderhoud r*^ 10 jaar
33.533
Jaarlijkse last incl. onderhoud 2"^ 10 jaar
32.802

Waterveld
353.730
150.000
33.195
30.139

In de 1^'^ 10 jaar is er nauwelijks verschil in de kosten. In de 2"^ 10 jaar wordt het gemiddelde voordeel ten
opzichte van een semi-waterveld hoger.

In de begroting 2015 is rekening gehouden met de kapitaallast van dit project. We hebben er rekening mee
gehouden dat we de vervanging gaan doen in 2015 en de voorgestelde vervanging is doorgerekend naar de
structurele lasten in de begroting. Dit vervangsinvesteringsproject is daarmee financieel gedekt.

Overige consequenties
Voor de aanleg van een waterveld is een nieuwe waterinstallatie nodig. GHBS heeft aangegeven de nieuwe
waterinstallatie zelf te willen betalen. Dit zai in een contract worden vastgelegd.
Vervolg
Na de definitieve besluitvorming zullen we zo snel mogenlijk starten met de voorbereiding en aanleg van
het waterveld. Het is de bedoeling dat het nieuwe waterveld in September 2015 in gebruik wordt genomen.
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