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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 31 mei 2016  

Onderwerp:  Beschikbaar stellen krediet 

kunstgrasvelden RCL 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0096D53EF4* 
 

Beslispunten 

1 Een krediet van € 210.535 beschikbaar te stellen met een afschrijvingstermijn van 30 jaar ten 

behoeve van de fundering en harde opbouw voor twee nieuwe kunstgrasvelden bij RCL; 

2 Een krediet van € 699.899 beschikbaar te stellen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar voor de 

aanleg van de  toplagen van twee nieuwe kunstgrasvelden; 

3 De bij beslispunt 1 en 2 horende kapitaallasten op te nemen in de kadernota 2017-2020; 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 31 mei 2016 zijn wij formeel akkoord gegaan met het hoofdlijnenakkoord tussen RCL en gemeente 
teneinde de op 23 mei 2016 bereikte overeenstemming over de financiering van een nieuw 
clubgebouw, de implementatie van de effecten van de sportnota in de begroting van RCL en de aanleg 
van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee (natuur)grasvelden.  

 
Het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee natuurgrasvelden is een afspraak die 
wij onder voorbehoud gemaakt van het beschikbaar stellen van een investeringskrediet door uw raad.  

 
1.b Voorgeschiedenis 

In juli 2015 hebben wij, nadat wij uw raad om wensen en bedenkingen hebben gevraagd, besloten 
garant te staan voor een geldlening ten behoeve van het clubgebouw van RCL. Daarnaast hebben wij 
destijds besloten RCL gedurende de bouwperiode te faciliteren met drie porto cabins, indien dit 
mogelijk zal blijken, het gebruik van sporthal De Bloemerd en de buitenruimte opnieuw in te richten na 
de bouw van het nieuwe clubgebouw.  
 
In januari 2016 stelden wij, ter uitvoering van de sportnota 2013, de sportnotitie 'Bewegingsruimte' 
vast. Daarin hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de financiële effecten van de sportnota zijn voor 
verenigingen. In deze periode heeft de relatie tussen het bestuur van RCL en ons college enigszins 
onder druk gestaan.  
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Met het gesprek van 9 maart 2016 hervatten wij de gesprekken met het bestuur van RCL. In het overleg 
van 10 mei hebben wij met RCL gesproken over de concrete plannen van RCL en de financiële aspecten 
daarvan, en afgesproken om met elkaar naar een totaaloplossing  te zoeken,  inclusief het realiseren 
van de gemeentelijke (sport)beleidsdoelen; het gelijkwaardiger behandelen van buitensport-
verenigingen. Op 23 mei bereikten wij hierover overeenstemming met het bestuur van RCL. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

In het vigerende sportbeleid (sportnota 2013-2017) staat dat de gemeente er naar streeft alle kosten 
die zij maakt voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties te dekken uit 
verhuurinkomsten. De meeste verenigingen onderhouden de sportaccommodaties die zij gebruiken 
zelf. Dat betekent dat de gemeente bij die accommodaties geen onderhoudskosten maakt en er dus 
geen kosten zijn om door te berekenen in de huurprijs. Daarnaast staat in de sportnota 2013 dat de 
gemeente het beheer en onderhoud van de sportvelden op afstand van de gemeente wil zetten voor 
zover dat nog niet gebeurd is. 
 
In januari 2016 hebben wij in de sportnotitie ‘Bewegingsruimte’ bekend gemaakt wat de financiële 
effecten van de sportnota 2013 zijn voor verenigingen. Voor RCL betekent dit een verhoging de 
gebruiksvergoeding die zij betaalt. De gebruiksvergoeding waar naartoe wordt ingegroeid is gelijk aan 
de totale onderhoudskosten van de sportaccommodatie. Met RCL hebben wij afspraken gemaakt over 
wanneer en met welke stappen zij naar de te betalen gebruiksvergoeding toe groeit.  
 
Het onderhouden van natuurgrasvelden is duurder dan het onderhouden van kunstgrasvelden. 
Natuurgrasvelden vragen om meer en andersoortig onderhoud dan kunstgrasvelden. Met het 
aanleggen van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee natuurgrasvelden dalen de totale 
onderhoudskosten van de sportaccommodatie. Dit is in het voordeel van RCL, omdat de 
gebruiksvergoeding die op termijn in rekening wordt gebracht alsdan eveneens lager is. Dit nog los van 
eventueel toekomst onderhoud dat RCL zelf gaat doen. Als RCL zelf meer onderhoud gaat verrichten, 
daalt het gebruiksvergoeding waar naartoe wordt ingegroeid immers. 

De totale onderhoudskosten zijn - voor de goede orde - niet alleen gebaseerd op het aantal en type 
velden dat er ligt en hoeveel onderhoud RCL zelf doet. Uit een aanbesteding van de onderhouds-
werkzaamheden kan ook volgen dat de totale onderhoudskosten stijgen.  

2 Beoogd effect 

Het effectueren van de gemaakte afspraken met RCL en daarmee  
- RCL in staat te stellen een nieuw clubgebouw te realiseren; 
- de gemeentelijke sportbeleidsdoelen te realiseren c.q. buitensportverenigingen gelijkwaardiger 
te behandelen.   

 
Ook verhoogt de aanleg van twee kunstgrasvelden de aantrekkelijkheid van het gemeentelijke aanbod 
aan sportaccommodaties.  
 
3 Argumenten 

1.1 + 2.1  Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan (een deel van) de afspraken met RCL 
Het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee grasvelden maakt deel uit van het 
totaal aan afspraken die de gemeente met RCL heeft gemaakt. Het beschikbaar stellen van een krediet 
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ten behoeve van de aanleg van twee kunstgrasvelden is een stap die moet worden gezet om het totale 
onderhandelingsresultaat daadwerkelijk te kunnen realiseren.  
 
De afschrijvingstermijnen voor beide investeringen zijn gelijk aan de (gemiddelde) levensduur van de 
fundering en harde opbouw (30 jaar) en de toplaag (10 jaar).   
 
1.2 + 2.2 Hiermee lost de gemeente een  capaciteitsprobleem van RCL op 
Op basis van het huidige aantal leden en de ledenopbouw blijkt dat RCL, op basis van KNVB-normen, 
behoefte heeft aan meer speeluren. De huidige wedstrijdtrainingsvelden voorzien in een speelbelasting 
van maximaal 700 speeluren per jaar. Kunstgrasvelden velden zijn geschikt voor een speelbelasting van 
1400 speeluren per jaar. Door twee natuurgrasvelden te vervangen voor kunstgrasvelden komt de 
gemeente RCL tegemoet in een capaciteitsprobleem. Hiermee investeert de gemeente bovendien in 
een kwaliteitsverbetering.  
 
3.1 Door de bij beslispunt 1 en 2 behorende kapitaallasten mee te nemen in de kadernota 2017-2020 
wordt dekking gerealiseerd 
De huidige begroting voorziet niet in dekking van de gewijzigde kapitaallasten. Door de kapitaallasten 
op te nemen in de kadernota 2017-2019 wordt de dekking hiervan geregeld. 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Een negatief besluit van de gemeenteraad blokkeert feitelijk het onderhandelingsresultaat met RCL. 
Het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter vervanging van twee grasvelden maakt deel uit van het 
totaal aan afspraken die wij met RCL hebben gemaakt. Mocht de gemeenteraad besluiten geen krediet 
beschikbaar stellen voor het aanleggen van twee kunstgrasvelden blokkeert hij daarmee het 
onderhandelingsresultaat met het bestuur van RCL. RCL zal niet akkoord gaan met de afspraken over de 
financiering van het clubgebouw en de invoering van de effecten van de sportnota in haar begroting 
zonder de aanleg van twee kunstgrasvelden. Het betreft een ‘totaalafspraak’. 
 
 

5 Duurzaamheid 

Bij de realisatie van twee kunstgrasvelden wordt er alternatieve infill (de rubber tussen de kunstofvezel) 
toegepast. Momenteel is er een discussie gaande over schadelijkheid van traditionele infill die gemaakt 
is van gemalen autobanden. De discussie gaat over de onderstaande twee vraagstukken: 
 

1. Deze gemalen autobanden (SBR) levert een milieuvraagstuk op. SBR verdwijnt in het milieu, naar 
de omgeving, met onderhoudsapparatuur, door onderhoud, met voetbalschoenen, kleding en 
door weersomstandigheden. Daarnaast wordt er aangenomen dat deze kan uitlogen in de 
bodem en hierdoor terecht kan komen in het grondwater. 

 
2. Naast het milieuvraagstuk speelt er een vermoeden richting gezondheidsrisico’s met SBR. Het 

gaat hier met name over fijnstof die in het SBR zit en ingeademd kan worden. Er zijn 
verdenkingen dat er sporters ziek worden van SBR. Voor de goede orde: SBR ligt overal in de 
wereld op en langs de autowegen (slijtage van banden). 

  
Deze bovenstaande vraagstukken zijn (nog) niet bewezen of aangetoond. Omwille van de geuite 
bedenkingen kiezen wij voor het toepassen van alternatieve infill bestaande uit: kurk, TPE of EPDM. 
Deze materialen zijn gegarandeerd vrij van de bedenkingen die nu bestaan bij de traditionele infill. 
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6 Communicatie en participatie 

Het hoofdlijnenakkoord is een resultaat van intensieve onderhandelingen met het bestuur van RCL. Het 
effectueren van de gemaakte afspraken, waaronder het aanleggen van de kunstgrasvelden, zal in 
afstemming met de voetbalvereniging gebeuren. Bij het aanleggen van de kunstgrasvelden betekent dit 
concreet dat wij het conceptbestek met RCL afstemmen evenals de selectie van een geschikte partij die 
de opdracht uit zal voeren. Dit hebben wij bij de vervanging van de toplaag van de velden 4 en 5 in de 
zomer van 2013 ook zo gedaan.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Kenmerk Geraamde 
kosten 

Afschrijvings-
termijn in 

jaren 

Afschrijving 
netto per jaar 

Rente-
kosten 
0,75% 

Kapitaallast 
vanaf 2018 

(jaar 1) 
Voorbereidingskosten (financiering uit 

voorziening accomodatiebeheer) 
35.000 10 jaar 3.500 

263 n.v.t. 

Fundering + harde opbouw (hekken 
veldverlichting) 

210.535 30 7.018 
1.579 8.597 

Toplaag 699.899 10 69.990 5.249 75.239 

 910.434    83.836 
In investeringsplan opgenomen 2018    

(invest.nr.7210853) kapitaallast vervalt in 
2019 

43.000 15 2.867 
323 3.189 

Totaal benodigd 867.434    80.647 

 

 

Door de in de voorziening accommodatiebeheer gereserveerde gelden voor de vervanging van de 
toplaag van de natuurgrasvelden in 2019 beschikbaar te stellen (lees: naar voren te halen)  voor de 
voorbereidingskosten kan de engineering en aanbesteding tijdig gestart worden.  Het naar voren halen 
van deze uitgaven heeft geen consequenties voor de voorziening. De hoogte van de voorziening is 
voldoende zodat deze niet negatief wordt. Het bedrag kan na 2019 vrijvallen omdat het niet meer nodig 
is voor de vervanging van natuurgrasvelden. 

De hoogte van de kapitaallasten bedragen in het eerste jaar (2018) € 83.400. Deze nemen in de jaren 
daarna geleidelijk af. De vrijval van de kapitaallasten ontstaat door het niet beschikbaar stellen van het 
in het investeringsplan opgenomen krediet  7210853  “RCL 2018”. Dekking voor de resterende 
kapitaallast is meegenomen bij de kadernota 2017-2020. 

Momenteel is er bij RCL sprake van gelegenheid geven tot sport zodat bij de berekening is uitgegaan 
dat de BTW kan worden verrekend. 

Bedrag Dekking / kostenplaats Incidenteel/Structureel Jaar 

35.000 
(voorbereidingskosten) 

Voorziening 
accommodatiebeheer 

incidenteel 2016 

3.200 (vrijval kapitaallasten) 6253101 (RCL) Structureel 2019 

83.900 (vanaf 2019 3.200 
lager)  

Kadernota 2017-2020 Structureel 2018 
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8 Evaluatie 

Behalve de gebruikelijke evaluatie bij afronding van de aanleg van (kunstgras)velden, vindt geen andere 

evaluatie plaats. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Raadsbesluit 


