
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022 (raadsvoorstel 17 november 2021)

Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel (beleidsmedewerker sport) e.brakel@groningen.nl, 050 367 6306

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

Korte samenvatting:
Vanuit de meerjarenplanning voor vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden (VIP) worden ieder jaar 

de kunstgrasvelden gekeurd. Voor 2022 staan in de VIP 8 velden die de afschrijvingstermijn van 12 

jaar of langer reeds hebben bereikt. Uit de keuring van dit jaar augustus is gebleken dat het 

noodzakelijk is dat 5 van de 8 velden vervangen moeten worden. De levensduur van deze vijf velden 

is ten einde. Het gaat om 4 voetbalvelden en 1 pupveld voetbal op de sportparken Glimmen, het 

Noorden en de Koepel. De overige 3 velden die voor 2022 in de planning staan zijn goed bevonden 

en worden in de meerjarenplanning doorgeschoven en volgend jaar opnieuw gekeurd. Het college 

vraagt de raad hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

NB een deel van het dictum van het raadsvoorstel staat op pag. 2 van het voorstel, het loopt dus 

door tot onderdeel IV !!

Vermeld op LTA?
O Ja (2020-246)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

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

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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