
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2022    

Steller/telnr.  E. Brakel/ 0651843987    Bijlagen 0 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Jongman   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 
 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

     I.          een krediet van  €630.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van het bijveld van  

                  vv Glimmen en het vervangen de conventionele verlichting naar ledverlichting. Hiervan  

                  € 103.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw en de kapitaallasten 

                  van het resterende deel ad € 44.000,-- te dekken uit de reguliere begroting Sport (onderdeel VIP); 

II. een krediet van € 630.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van veld 2 op  sportpark 

Het Noorden. Hiervan € 103.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke uitkering sport btw  

                  en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 44.000,-- te dekken uit de reguliere begroting 

                  Sport (onderdeel VIP); 

      

 

 
  

 

 

 

 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. Wij vragen uw raad hiervoor de kredieten beschikbaar te 

stellen.  

B&W-besluit d.d.: 16-11-2021 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

III. een krediet van € 1.575.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de velden 1, 3 en het 

                  pupveld op sportpark De Koepel en het vervangen de conventionele verlichting naar 

                  ledverlichting. Hiervan € 258.000,-- te dekken uit de te ontvangen specifieke  uitkering sport btw 

                  en de kapitaallasten van het resterende deel ad € 110.000,-- te dekken uit de reguliere  

                  begroting Sport; 

IV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen. 

 

     
Aanleiding en doel    

Jaarlijks worden de kunstgrasvelden in de meerjarenplanning (VIP) gekeurd om te beoordelen of er velden 

vervangen moeten worden het komende jaar. Voor de vervanging van kunstgrasvelden hanteren wij een 

afschrijvingstermijn van 12 jaar. Echter wordt de slijtage van een veld vooral verooorzaakt door de intensiteit 

van het gebruik. Dat verschilt per sportpark en per veld en zeker dit jaar. Mede door corona zijn de velden het 

afgelopen jaar minder intensief bespeeld waardoor de kwaliteit van een aantal velden nog steeds goed is. Uit 

de keuringsrapporten van augustus 2021, opgemaakt door een externe expert, is gebleken dat van de 8 velden 

die voor 2022 in de planning stonden om vervangen te worden, er 5 velden vanwege de slijtage echt 

vervangen moeten worden in 2022. De 5 te vervangen velden liggen op de sportparken het Noorden, 

Glimmen en de Koepel.  
 
Kader     

- De VIP voor reguliere vervangingsinvesteringen.  

Met de beschikbare middelen voor onderhoud en vervangingsinvesteringen kunnen we onze 

sportaccommodaties in stand houden. 

- Hierbij spelen de wettelijke eisen en de vereisten die de verschillende buitensportbonden (KNVB, 

KNHB en KNKB) stellen aan de kwaliteit van de buitensportvelden, eveneens een rol. 

- De corona maatregelen van het kabinet die het sporten op de sportvelden dit jaar heeft beperkt. 
 
Argumenten en afwegingen     

Methodiek van de VIP 

De velden worden ieder jaar gekeurd om te bepalen of de vervanging noodzakelijk is. Is dit niet het geval dan 

worden deze velden in de VIP doorgeschoven naar het volgend jaar. Wij hanteren een afschrijvingstermijn 

van 12 jaar maar de conditie van een veld is niet alleen afhankelijk van de afschrijvingstermijn maar vooral 

ook van de intensiteit waarmee erop gespeeld wordt. Zo kan het gebeuren dat een veld van 12 jaar nog niet 

technisch afgeschreven is en dus nog minimaal een jaar doorgeschoven kan worden in de meerjarenplanning. 

Soms kunnen kleine reparatiewerkzaamheden een veld ook nog minstens een jaar in een goede conditie 

houden. Ook worden signalen van de gebruikers opgehaald over de kwaliteit van de velden. Dit alles tesamen 

gebruiken wij voor het opstellen van een lijst van de vervangingsinvesteringen voor het komende jaar. In 

augustus 2021 zijn de velden kwalitatief gekeurd door een extern bedrijf die expert is op het gebied van 

cultuurtechniek. Dit gebeurt jaarlijks. Tevens gaan we in het kader van duurzaamheid de huidige 

conventionele verlichting op de sportparken Groenenberg en de Koepel, vervangen door ledverlichting. Dit 

zal in dezelfde lijn worden uitgevoerd als in Groningen. 

 

Corona 

Het Covid-19 virus heeft het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat er minder gesport mocht worden op de 

sportvelden. Om deze pandemie onder controle te krijgen heeft het kabinet tijdelijke maatregelen moeten 

treffen waardoor het sporten werd beperkt. Hierdoor zijn de sportvelden minder intensief gebruikt dan andere 

jaren. Dit heeft invloed op de slijtage.  
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Pilot non-infill velden 

In de gemeente Groningen worden geen velden met SBR meer aangelegd. De raad heeft hiertoe in 2019 

besloten nadat onderzoeken van het RIVM hebben aangetoond dat de SBR-korrels slecht zijn voor het milieu.  

Uw raad heeft tevens ingestemd met een pilot om in 2018 twee kunstgrasvelden non-infill aan te leggen. In 

afwachting van groen licht van de KNVB is de voorkeur uitgesproken om alle huidige kunstgrasvelden te 

vervangen door non-infill velden. Echter, de KNVB heeft de afgelopen 2 jaar nader onderzoeken gedaan o.a. 

naar de beleving van de sporter. 1 juli jongstleden heeft de KNVB aangegeven dat er niet op een hoofdveld 

op een kunstgrasmat non-infill mag worden gespeeld. De twee pilots in Groningen liggen op een bijveld en 

kunnen volop ingezet worden voor wedstrijden en trainingen. Het is nog onduidelijk wanneer we de non-infill 

matten verder kunnen uitrollen. We wachten de verdere testresultaten van de KNVB af. Wij vinden het 

belangrijk en het heeft onze uitdrukkelijke aandacht. We zullen om die reden ook in 2022 de kunstgrasmatten 

SBR gaan vervangen door een kunstgrasmat met TPE infill. Dit is een milieuvriendelijke variant. 

 

De KNVB heeft tevens een pilot beleid. Per systeem mogen er maar twee pilots in heel Nederland worden 

aangelegd. Van de non-infill matten hebben wij de voorkeur voor een geweven systeem vanwege de goede 

kwaliteit en een positieve beleving door de gebruikers. De non-infill kunstgrasmat die op sportpark de 

Verbetering ligt is getuft en het veld op sportpark Kardinge is geweven.  

Er is tevens een nieuwe variant in ontwikkeling namelijk een kunstgrasmat bio-based. Hier zijn onlangs 

vragen over gesteld door een inwoner in onze gemeente. Wij volgen alle ontwikkelingen op het gebied van 

kunstgras en zullen blijven afwegen wat ons inziens voor dat moment de beste keuze is voor een 

kunstgrasmat. Zodra het kan en mag zullen we de kunstgrasmatten non-infill verder uitrollen. Tot die tijd 

vervangen wij de SBR velden vooralsnog door  kunstgrasvelden met TPE infill. 

 

Opruimen SBR korrels 

In het vooronderzoek van de betreffende kunstgrasvelden is SBR in de bovenlaag gevonden. De onderlaag is 

schoon. De korrels zullen bij de vervanging volledig opgeruimd worden. In de meerjarenbegroting 2020-2023 

zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opruimen van de SBR korrels.  
 

De volgende vijf kunstgrasvelden zijn aan het einde van hun levensduur en moeten komend jaar worden 

vervangen:  

- Op sportpark Glimmen; deze kunsgrasmat is afgelopen zomer met wat renovatiewerkzaamheden nog 

goed bevonden om op te spelen. Echter is uit de laatste keuring  gebleken dat dit veld nu echt 

vervangen moet worden.  

- Op sportpark het Noorden moet een kunstgrasveld vervangen worden. Dit is een klein sportpark met 

3 voetbalclubs. De velden worden intensief gebruikt.   

- Op sportpark de Koepel worden 2 kunstgrasvelden vervangen en een pupveldje. Ze zijn aan eveneens 

versleten en aan vervanging toe. 
 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De verenigingen worden geïnformeerd over de plannen voor de vervanging.  
 
 
Financiële consequenties     

Zoals hierboven aangegeven willen we 5 velden gaan vervangen. Daarvoor zijn drie kredieten nodig van in 

totaal 2,835 miljoen euro. De btw ter hoogte van 465 duizend euro kan via de SPUK Sport BTW worden 

teruggevraagd. Hiermee resteert een bedrag van 2,370 miljoen euro. De kapitaallasten daarvan ad 198 

duizend euro worden bekostigd uit de reguliere begroting Sport (onderdeel VIP).  
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De voormalige gemeente Haren had een voorziening waarin gespaard werd voor vervangingsinvesteringen 

(“ter Egalisatie van de kosten van de periodieke vervanging van toplagen van kunstgrashockey- en 

kunstgrasvoetbalvelden”). Na de herindeling is het spaarbedrag van 989 duizend euro tijdelijk in de reserve 

van het co-investeringsfonds gestort. 

In het separate raadsvoorstel Afboeking boekwaarde gebouwen in het kader van het Gelijk Speelveld wordt 

voorgesteld om een deel van de dekking voor de afboeking te halen uit deze incidentele middelen vanuit 

Haren voor vervanging van kunstgrasvelden ad 989 duizend euro.   

Door de afboeking van de gebouwen ontstaat structurele ruimte, na aftrek van de btw die we via de 

Specifieke uitkering sport btw terug kunnen krijgen, om de kapitaallasten voor de geplande vervanging van 3 

kunstgrasvelden in Haren te dekken. In het raadsvoorstel over de afboeking van de boekwaarden hebben we 

voorgesteld de structurele ruimte die ontstaat door de afboeking beschikbaar te houden voor vergoedingen in 

het kader van het Gelijk Speelveld en toekomstige investeringen in sportaccommodaties (waarbij voorliggend 

voorstel voor vervanging van kunstgrasvelden op sportpark De Koepel specifiek zijn benoemd). Voor meer 

informatie verwijzen we naar betreffend raadsvoorstel. Dit betekent dat nog steeds dat we de kunstgrasvelden 

in Haren gaan vervangen conform de meerjarenplanning, voor een bedrag van 1.575 duizend euro. Dit bedrag 

is hoger dan het gespaarde bedrag van 989 duizend euro en wordt aangevuld met middelen uit de reguliere 

Sportbegroting. 

 

  

In de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de rubberproblematiek (SBR). 

Voor de jaarschijf 2022 is € 517.000,- euro opgenomen. Doordat het vervangingsritme van de 

kunstgrasvelden nu anders is dan bij de begroting 2020 was voorzien zijn niet al deze middelen in 2022 

nodig. Inmiddels valt dit onder het meerjarig project ” Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden” en zullen we 

bij de jaarrekening 2022 een voorstel doen om het restant in de jaren erna in te zetten.  
 
 
Overige consequenties     

Geen 
 
 

Vervolg     

Na vaststelling van het raadsvoorstel over de vervanginginvesteringen en het voorbereidingskrediet zullen we 

starten met de uitvoering. De planning is dat in de zomerperiode 2022 de werkzaamheden uitgevoerd zullen 

worden. 
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Lange Termijn Agenda     

22 december 2021 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 


