
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 07-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Aanvullend krediet vervanging en aanleg kunstgrasvelden 2022 (31-08-2022) 
Raadsvoorstellen/Aanvullend-krediet-vervanging-en-aanleg-kunstgrasvelden-2022

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ellen Brakel – beleidsmedewerker sport, 050-367 6306, e.brakel@groningen.nl 
Hiske Wiggers – bestuursadviseur (weth. Jongman), 050-367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De raad heeft op 22 december 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 2.835.000,-- voor de 
vervanging van 4 kunstgrasvelden + een pup-veldje inclusief de vervanging van de veldverlichting 
met led lampen op sportpark De Koepel. Tevens heeft de raad krediet beschikbaar gesteld uit het Co-
investeringsfonds Sport van € 910.000,-- voor de omzetting van natuurgras naar kunstgras op 
sportpark West End. Beide aanbestedingstrajecten zijn recent afgerond en de laagste inschrijvingen 
liggen voor de geplande vervangingen in het meerjarenprogramma (VIP) € 471.000,-- hoger dan het 
beschikbaar gestelde krediet. Voor de aanleg van een kunstgrasveld op West End is dit bedrag € 
63.000,-- hoger. De meerkosten zijn het gevolg van de stijgende prijzen van de materialen (corona, 
oorlog in Oekraïne), zoals kunstgrasmatten, staal, beton en de infill voor de kunstgrasmatten. 
Hiervoor zijn aanvullende kredieten nodig en wordt de raad gevraagd deze kredieten beschikbaar te 
stellen.

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Er is 2021 goedkeuring gegeven door de raad om de kunstgrasvelden te vervangen. Doordat de 
kosten hoger uitvallen wordt er extra krediet aangevraagd. Het advies van de griffie luidt dit als 
conform te beschouwen. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Sportparken-en-velden
Raadsvoorstel: Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Sport-en-bewegen/Sportparken-en-velden
mailto:hiske.wiggers@groningen.nl
mailto:e.brakel@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvullend-krediet-vervanging-en-aanleg-kunstgrasvelden-2022


Politieke woensdag: 
Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/15-december/10:30/Vervangingsinvesteringen-
kunstgrasvelden-2022-raadsvoorstel-17-11-2021

Nadere informatie
N.V.T.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/15-december/10:30/Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022-raadsvoorstel-17-11-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/15-december/10:30/Vervangingsinvesteringen-kunstgrasvelden-2022-raadsvoorstel-17-11-2021
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