
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 27 januari 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden (raadsvoorstel 20 januari 2021)

Aanleg-beregeningsinstallaties-natuurgrassportvelden

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (beleidsmedewerker), e.brakel@groningen.nl , 050 367 6309

Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl , 050 367 4261

Korte samenvatting:
In het regulier budget voor cultuurtechniek is de beregening van de natuurgrasvelden een forse 

kostenpost. Door periodes van extreme droogte afgewisseld met periodes van veel regenval nemen 

de kosten voor de beregening toe. Voorgesteld wordt nu om, binnen het budget dat nu jaarlijks 

wordt besteed aan het beregenen van de velden, op de velden automatische beregening aan te 

leggen. Dit levert vooral milieu-. efficiency- en praktische voordelen op. Daarnaast worden 

overschrijdingen op het bestaande budget voor beregening voorkomen. In overleg met vv Engelbert 

is op hun sportpark een dergelijk systeem al als experiment op één van de natuurgrasvelden 

aangelegd, vooruitlopend op de beschikbaarstelling van een krediet door de raad.  De vereniging is er 

erg tevreden over. Verwacht wordt dat ook de overige verenigingen en omwonenden tevreden 

zullen zijn, gezien het feit dat een aantal zaken die overlast veroorzaken (vooral geluid van de 

dieselmotoren) worden weggenomen. De raad wordt nu gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar 

te stellen van € 842.000,- (incl BTW), waarvan € 145.000,- te dekken uit de te ontvangen specifieke 

uitkering sport btw en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 58.000,-te dekken uit de 

Sportbegroting (regulier budget cultuurtechniek).

Vermeld op LTA?
O Ja , nr 2020-191

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (binnen huidige budget, met naar het lijkt alleen maar voordelen)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. Doel: agendering als conformstuk in besluitvormende vergadering van 3 maart a.s.
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