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Geachte heer/mevrouw, 

De kunstgrasvelden van RCL zijn bij een keuring in februari 2013 afgekeurd. Doordat de 
veiligheid bij gebruik van de velden niet kan worden gegarandeerd willen wij deze renoveren. 
Hiervoor is echter niet voldoende geld beschikbaar in de onderhoudsvoorziening (sport en 
spel). Om deze werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren doen wij u in deze brief een 
voorstel opdat wij de beschikking krijgen over voldoende middelen. Indien u bezwaren heeft 
tegen ons voorstel verzoeken wij u om nog voor het zomerreces op deze brief te reageren. Wij 
zullen u dan in de vergadering van september een nieuw voorstel ter besluitvorming 
voorleggen. 

inleiding 
- Uit een gebruikersrapportage van ISA sport is gebleken dat de kunstgrasvelden van 

RCL niet meer voldoen aan de normen van de KNVB. Er is sprake van een 
verminderde demping en verschil in hoogte. Door het spelen op deze velden kunnen 
blessures ontstaan. 

- In onze opdracht heeft een adviesbureau twee scenario's ontwikkeld: 
Scenario 1: de renovatie van de toplaag, 
Scenario 2: de vervanging inclusief onderlaag van de beide velden. 

Scenario 1 is milieutechnisch het minst belastend doordat de grondlaag niet wordt 
beroerd. De omgevingsdienst staat deze methode toe. De levensduur van deze 
variant is minimaal 10 jaar Na deze periode worden de velden inclusief onderlaag 
vervangen.. De kosten van dit scenario bedragen ca. € 450.000,- exclusief 
omzetbelasting, 
Scenario 2 is milieutechnisch meer belastend doordat de ondergrond moet worden 
afgegraven en afgevoerd. Op basis van de aangeleverde rapportage wil de 
omgevingsdienst nog geen uitsluitsel geven of het voorgestelde plan past binnen 
de wet- en regelgeving. De kosten bedragen ca. € 615.000,- exclusief 
omzetbelasting. De minimale levensduur bedraagt 20 jaar waarbij na 10 jaar de 
toplaag moet worden gerenoveerd, 
De werkzaamheden duren circa 6 weken en kunnen vanwege de uitvoering van de 
aanbesteding op zijn vroegst medio september starten. Het speelseizoen is dan al 
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begonnen. Om gedurende deze periode te kunnen voorzien in trainings- en 
wedstrijdvelden wordt met de KNVB gezocht naar alternatieven, 
De verhuur van de velden is in principe een BTW-vrijgestelde activiteit met als 
gevolg dat BTW op investeringen niet verrekend kunnen worden. Echter, wanneer 
er sprake is van 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' is BTW verrekening op de 
investeringskosten wel mogelijk, maar dan dient ook 6 % BTW op de huur bij RCL 
in rekening te worden gebracht en aan de belastingdienst te worden afgedragen. 
Omdat wij tot nu toe geen BTW in rekening hebben gebracht bij RCL voor de huur 
van de velden zullen wij met hen hierover eerst tot overeenstemming moeten 
komen. 

Vanwege de beperkte milieutechnische risico's en de lagere kosten kiezen wij voor scenario 
1. 

Beschikbaar budget 
Voor groot onderhoud aan de sportvelden van RCL is in 2013 € 23.000,- beschikbaar. Voor 
renovatie is in 2015 een uitgave van €250.000,- gepland in de onderhoudsvoorziening sport 
en spel. Deze uitgave willen wij naar voren halen. Er is derhalve voor de renovatie een budget 
van € 273.000 beschikbaar. Het tekort bedraagt zodoende € 177.000,-. 

Hef voorstel 
Bij de afdeling Gemeentewerken is sprake van de volgende onderhoudsvoorzieningen: 

- Waterwegen 
- Infrastructuur 
- Sport& Spel 
- Gemeentelijk gebouwen 

Deze vier onderhoudsvoorzieningen willen wij over laten gaan in twee 
onderhoudsvoorzieningen: 

IBOR, Integraal beheer Openbare Ruimte (waterwegen, infrastructuur en Spel), 
- Gemeentelijke accommodaties (Sport en gemeentelijke gebouwen). 

De accountant heeft aangegeven dat het saldo van de voorziening gemeentelijke gebouwen 
mogelijk te hoog is 1. 
Door de samenvoeging van de voorzieningen Sport en Gemeentelijke gebouwen wordt het 
'overschot' van de gemeentelijke gebouwen ingezet voor sport. Daardoor kan in september 
worden gestart met de werkzaamheden. Dan is ook duidelijk welk bedrag moet worden 
gefinancierd omdat de aanbesteding is gedaan en heeft er overleg plaatsgevonden met RCL 
over de BTW afdracht. 

Wij willen de samenvoeging van de voorzieningen uitwerken in een vernieuwde nota reserves 
en voorzieningen. Afhankelijk van de behandeling van de financiële kadernota 2014-2017 
zullen hierin ook de bestemmingsreserves voor IBOR en de algemene uitkering worden 
opgenomen. Vóór december worden deze voorzieningen onderbouwd met vernieuwde 

De meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen wordt herzien. Hierbij kan een jaarlijkse 
besparing op de dotatie worden gerealiseerd. Het is echter onzeker of hierdoor ook budget beschikbaar komt voor 
de renovatie van de sportvelden. 



onderhoudsplannen waarbij uiteraard extra kritisch naar de kunstgrasvelden wordt gekeken. 
De uitkomst van de aanbesteding kan hierbij als uitgangspunt dienen. Uiterlijk voor de 
raadsvergadering van december zal u een begrotingswijziging worden aangeboden waarin 
deze onderhoudsplannen worden verwerkt. Het is op dit moment niet met zekerheid te 
zeggen of dit tot een verhoging of een verlaging van de jaarlijkse dotaties zal leiden. Wij 
leggen u dit voorstel voor vóór december a.s. zodat de accountant bij de jaarrekeningcontrole 
2013 hierop kan toetsen. 

Graag vernemen wij van uw raad of u deze lijn van handelen kunt steunen. Indien dit het 
geval is, kan het veld bij RCL zo snel als mogelijk worden vervangen. 

Hoogachtend, 

A.H. Schouten L.M. Driessen-Jansen A.H. Schouten 
Secretaris burgemeester 


