G

E

M

E

E

N

T

E

"X*

B

E

U

N

I

N

G

E

N

Raadsvoorstel
Onderwerp
Nummer(agenda)
Registratienummer
Registratiecode
Auteur
Status
Persgesprek

Realisatie kunstgrastrainingsveldjes
Roda '28 en WWV Weurt
BW14.00625
I I I

I I I 1

1 I I I 1

I I

André Bosveld
Openbaar
2 september 2014

I I I I 1 I I I I I

Raadsvergadering

23 september 2014

Commissie 1
Datum
Commissie 2
Datum
B&W-vergadering
Portefeuillehouder

Samenleving
8 september 2014

26 augustus 2014
P.J.M. de Klein

Samenvatting
De voetbalverenigingen in Weurt en Winssen hebben een verzoek ingediend voor een
kunstgrastrainingsveldje. Door woningbouwontwikkeling op de Hutgraaf dient een besluit genomen te worden
over het Hutgraaf kunstgrasveldje. Deze kan hergebruikt of verwijderd worden.
Indien het Hutgraafveldje niet hergebruikt wordt, is de projectontwikkelaar van de Hutgraaf verantwoordelijk
voor de sanering. Verenigingen wordt de mogelijkheid aangeboden het Hutgraafveldje (gedeeltelijk), in eigen
beheer, te ontmantelen.
Saneringskosten voor de skatebaan en de jongerensoos komen ten laste van de projectontwikkelaar. Een
oplossingsrichting voor het jongerencentrum dient nog voorbereid te worden en zal separaat aan uw raad
worden aangeboden.
Besluit om
1. Voetbalvereniging Roda '28 en WVW Weurt de gelegenheid te geven een kunstgras trainingsveldje aan te
leggen;
2. Voor de realisatie van de trainingsveldjes een maximaal krediet beschikbaar te stellen van maximaal 2 x C
90.000,-, in totaal C 180.000,- (exclusief b t w ) ;
3. De kosten voor de aanleg van de trainingsveldjes te dekken uit de meerjareninvesteringsbegroting "restant
middelen renovatie sportpark Winssen" en "uitstel renovatie investeringen 2013 sportkamp de Kamp
Weurt". Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de voetbalvereniging(en);
4. De 5 begrotingswijziging hiervoor vast te stellen;
e

Inleiding
In de raadsvergadering van 01 j u l i 2014 heeft u het voorstel BW 14.00327, realisatie
kunstgrastrainingsveldje
voetbalver. Roda '28 en WVW Weurt, behandeld en aangehouden. De aanleiding
voor dit voorstel is een brief van voetbalvereniging Roda '28 (IN 13.07136) waarin zij kansen zien om een
kunstgrastrainingsveldje aan te laten leggen op hun sportpark door het besluit van de raad om
woningbouw te gaan realiseren op de Hutgraaf. Door de woningbouw op deze locatie dient dit terrein door
de ontwikkelaar ontmanteld en eventueel gesaneerd te worden. Het idee is nu om het kunstgrasveldje wat
op deze locatie ligt te hergebruiken op sportpark de Boshof. In een bestuurlijk overleg met WVW Weurt is
een soortgelijk verzoek om aanleg van een kunstgrastrainingsveldje kenbaar gemaakt.
Uw raad wordt voorgesteld om beide voetbalverenigingen een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg
van een kunstgrastrainingsveldje. De verenigingen krijgen opdracht om een kunstgrasveld aan te leggen
voor C 90.000,- per veld. Indien noodzakelijk en gewenst mogen de verenigingen in onderling overleg en in
eigen beheer het bestaande trapveldje op de Hutgraaf (gedeeltelijk) ontmantelen om her te gebruiken. Alle
meerkosten met betrekking tot de aanleg komen geheel voor rekening van de vereniging. De totale kosten
voor de gemeente bedraagt C 180.000,- (excl. b t w ) .
Saneringskosten trainingsveldje, jongerensoos en skatenbaan
In de koop-en realisatieovereenkomst met de projectontwikkelaar van de Hutgraaf is een voorbehoud
opgenomen met betrekking tot het eigendomsrecht van het kunstgrasveldje. Zolang de gemeente
Beuningen de grond nog niet geleverd heeft aan de projectontwikkelaar, heeft de gemeente de
mogelijkheid om een besluit te nemen over de toekomst van het kunstgrasveldje. De gemeente kan het

veldje op eigen kosten saneren maar ook besluiten deze te laten liggen. De projectontwikkelaar is dan
financieel verantwoordelijk voor het verwijderen ervan.
De jongerensoos en de skatebaan maken volgens de overeenkomst onderdeel uit van het door de
projectontwikkelaar gekochte en is dus vrij om te beslissen wat ze ermee wensen te doen. Saneringskosten
komen voor rekening van de projectontwikkelaar. Met betrekking tot een alternatieve locatie van het
jongerencentrum dient nog besluitvorming plaats te vinden. W i j informeren uw raad hierover door middel
van een separaat voorstel eind dit jaar.
B e o o g d effect
Het faciliteren van een kunstgrastrainingsveld op sportpark de Kamp en de Boshof.
Argumenten
hl

In het coalitieprogramma
"Met Elkaar" is expliciet gesteld dat er een trainingskunstgrasveld
gerealiseerd
gaat worden in Winssen en Weurt
"(..) In Weurt en in Winssen gaan w i j op de sportparken een trainingskunstgrasveld realiseren. W i j
doen dit onder andere door het kunstgrasveld bij de Hutgraaf te hergebruiken. Dit is overigens een
voorbeeld van de wijze waarop w i j met initiatieven vanuit de samenleving willen omgaan. Het past
binnen onze smalle financiële kaders, voldoet aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid en
levert tevreden verenigingen en sporters op(..)".
1.2 Aanleg van een kunstgrasveldje kan kosten besparen op het onderhoud door verenigingen.
De bespeelcapaciteit op het sportpark neemt toe, maar de druk op het natuurgrasvelden neemt af. De
kosten voor natuurgrasonderhoud nemen af.
1.3 Alle voetbalverenigingen
in onze gemeente hebben met de komst van een kunstgrasveldje
over een
kunstgrasvoorziening.
1.4 Het is mogelijk om het Hutgraą f\'eldje
van ljulijl.

her te

de beschikking

gebruiken.

2.

Bij de raadsvergadering

heeft uw raad dit bedrag genoemd als maximumkrediet

3.

Verenigingen zijn bereid om bij te dragen in de aanleg van een kunstgrasveld
middelen.

per

vereniging.

door zelfwerkzaamheid

en

Kanttekeningen
1. De verwachting is dat Rod a'28 meerkosten moet maken. Dit wordt veroorzaakt d oor het afvoeren
van grond naar d e Grond bank en het ontbreken van d e mogelijkheid om materiaal her te
gebruiken.
2. Bij beide sportverenigingen is er sprake van een overcapaciteit aan natuurgrassportveld en. Echter,
op beid e sportparken vold oet één trainingsveld niet aan d e afmetingsnorm en mogen er geen
wedstrijden word en gespeeld. Daarbij is de intensiteit van het gebruik de laatste jaren fors
toegenomen (meer trainings-activiteiten per week). De intensiteit van d e bespeling van
natuurgrasvelden is beperkt, van kunstgras onbeperkt.
Financiën
Dekking voor het totaal kred iet van C 180.000,- word t gevonden in de meerjareninvesteringsbegroting
waarin voor de vervanging/ond erhoud van sportveld en bij beide sportverenigingen een totaal bed rag
gereserveerd staat van C 227.645,-. Voor 2014 heeft de investering geen gevolgen voor de begroting. Wel
moet een begrotingswijziging worden vastgesteld als gevolg van het naar voren halen van het kred iet. Voor
2015 d ient rekening gehouden te word en met een extra kapitaallast van C 19.200,-. In de begroting 2016
e.v. is hier wel rekening mee gehoud en. Het restant kred iet ad . C 47.645,- valt vrij.
Tijdspad
Voor verenigingen is het zeer wenselijk om voor het winterseizoen d e trainingsveld jes aan te leggen.
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Bijlage
1. Bijlage 1: raadsvoorstel BW 14.00327: Realisatie kunstgrastrainingsveldje
Weurt;
2. Bijlage 2: Inl3.07136 Brief Roda '28;
3. Bijlage 3: Routingformulier at14002475

voetbalver. Roda'28 en WW
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