
Voorbereidingsmemo 
meningsvormend 

 

Aan: Raad 

Van: Agendacommissie 

Datum: 7 oktober 2020 

 

Betreft  
O Collegebrief 

 O  Informerend 

O Agendaverzoek 

 O Raad 

 

Titel en datum van het stuk (+ link): 

Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken (23 september 2020) 

Situatie-met-betrekking-tot-lichtmasten-op-sportparken  

 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 

Ellen Brakel (steller), e.brakel@groningen.nl, 050 367 6306 

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

 

Korte samenvatting: 
Bij vervanging van lichtmasten bij sportpark Coendersborg afgelopen zomer bleek dat de masten aan 

de onderzijde waren gecorrodeerd en de lasnaden deels gescheurd. Experts gaven aan dat dit een 

risico betekent bij een stevige herfststorm. Uit een daarop volgende selecte steekproef bleek dat een 

(groot) deel van de lichtmasten niet aan de veiligheidscriteria voldeed en bij voorkeur direct 

vervangen diende te worden. Vervolgens is opdracht gegeven om alle lichtmasten te inspecteren. 

Een eerste inschatting leert dat er zo’n 300 lichtmasten niet voldoen en vervangen zouden moeten 

worden. De bedoeling is om de meest acute situaties het eerst aan te pakken en daarna z.s.m. de 

rest. Sportverenigingen zullen worden gemaand om vanaf windkracht 6 of onweer de velden te 

verlaten. Een eerste inschatting voor de acute vervanging van 300 masten levert een investering op 

van € 750.000,-, hetgeen leidt tot structurele kapitaalslasten van circa € 28.000,- tot €45.000,-. 

Voorstel is om deze kosten te dekken uit het co-investeringsfonds (structureel deel). De raad heeft 

de bevoegdheid om hier een besluit over te nemen. Gezien de urgentie en het feit dat de veiligheid 

in het geding is, voelt het college zich genoodzaakt om hierop vooruit te lopen, voordat er mogelijke 

ongelukken ontstaan. Een aantal masten dient echt op korte termijn vervangen te worden. De 

fracties van CDA en VVD willen in gesprek over o.a. de vraag hoe dit zover heeft kunnen komen en 

over de gekozen dekkingsbron (zie bespreekpunten in agenderingsverzoek) 
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mailto:e.brakel@groningen.nl
mailto:hessel.luxen@groningen.nl


Vermeld op LTA? 
O nee 

 

Deadline? 
 O ja  

 O zo ja, namelijk: voor 4 november a.s. (“Vanwege de spoed en de gevaarzetting van de 

huidige situatie (bij windkracht 6 mag het sportveld niet gebruikt worden, ergo typisch Nederlands 

herfstweer) is het handig om deze kwestie snel inhoudelijk te bespreken.”) 

Doel van de activiteit 
o Meningsvormend 

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): 
 O discussie 

 

Voorgeschiedenis 
… 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit 
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn (aan de 

hand van de bespreekpunten van de aanvragende fracties).   

 

 

Nadere informatie 
… 

 

 


