
, revisie 1

 

 

 
Herinrichting Sportpark "De Zanderij" 

te Hillegom 

 Modellenstudie en kostenraming 

 Concept 

 Gemeente Hillegom 

 Grontmij Nederland B.V. 

 Waddinxveen, 7 september 2010 



 

, revisie 1

Pagina 2 van 42

 

 

Verantwoording 

Titel : Herinrichting Sportpark "De Zanderij" te Hillegom 

   

Subtitel : Modellenstudie en kostenraming 

   

Projectnummer : 297280 

   

Referentienummer :  

   

Revisie : 1 

   

Datum : 7 september 2010 

   

Auteur(s) : Frans Rinsema, Tom Denayere, Ellen Klein Langenhorst 

   

E-mail adres :  

   

Gecontroleerd door :  

   

Paraaf gecontroleerd :  

   

Goedgekeurd door :  

   

Paraaf goedgekeurd :  

   

Contact : Coenecoop 55 

2741 PH  Waddinxveen 

Postbus 190 

2740 AD  Waddinxveen 

T +31 182 62 55 00 

F +31 182 62 55 10 

www.grontmij.nl 

 



 

, revisie 1

Pagina 3 van 42

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding......................................................................................................................... 5 

1.1 Inleiding......................................................................................................................... 5 

1.2 Opdracht ....................................................................................................................... 5 

2 Ruimtegebruik............................................................................................................... 6 

2.1 Aantal velden ................................................................................................................ 6 

2.2 Het club- en kleedgebouw ............................................................................................ 7 

2.2.1 VV Sizo ......................................................................................................................... 7 

2.2.2 VV Hillegom .................................................................................................................. 7 

2.2.3 SV Concordia................................................................................................................ 7 

2.3 Gemeente Hillegom ...................................................................................................... 7 

3 Programma van Eisen Nieuwbouw............................................................................... 8 

3.1 Korte beschrijving varianten.......................................................................................... 8 

3.2 Overzicht ruimtestaten .................................................................................................. 9 

4 Programma van Eisen Sportvelden en Infrastructuur................................................. 10 

4.1 Inleiding....................................................................................................................... 10 

4.2 De modellen................................................................................................................ 11 

5 Raming........................................................................................................................ 14 

5.1 Inleiding....................................................................................................................... 14 

5.2 Investeringsraming nieuwbouw club- en kleedruimten............................................... 15 

5.2.1 Toelichting investeringsraming club- en kleedgebouw ............................................... 16 

5.2.2 Bouwkosten................................................................................................................. 16 

5.2.3 Inrichtingskosten ......................................................................................................... 16 

5.2.4 Bijkomende kosten...................................................................................................... 16 

5.2.5 Besparingsmogelijkheden........................................................................................... 16 

5.3 Investeringsraming sportvelden en infrastructuur....................................................... 17 

5.3.1 Uitgangspunten........................................................................................................... 17 

5.3.2 De ramingen................................................................................................................ 18 

5.4 Totale kosten herinrichting sportpark.......................................................................... 20 

5.5 Risico’s........................................................................................................................ 21 

6 Planologie ................................................................................................................... 22 

6.1 Club- en kleedruimten................................................................................................. 22 

6.2 Velden......................................................................................................................... 23 

6.3 Conclusie .................................................................................................................... 23 

7 Toekomstige beheer en fiscale aspecten ................................................................... 24 

7.1 Gemeentelijke doelstellingen bij verzelfstandiging ..................................................... 24 

7.2 Kostenposten .............................................................................................................. 24 

7.2.1 Beheer en onderhoud ................................................................................................. 24 

7.2.2 Investeringen .............................................................................................................. 24 

7.2.3 BTW ............................................................................................................................ 24 

7.3 Beheermodellen.......................................................................................................... 25 

7.3.1 Model 1: Gemeente geeft vereniging gelegenheid tot sportbeoefening..................... 25 



 

Inhoudsopgave (vervolg) 

 

, revisie 1

Pagina 4 van 42

 

7.3.2 Model 2: Beheerstichting geeft vereniging gelegenheid tot sportbeoefening............. 26 

8 Planning ...................................................................................................................... 27 

8.1 Randvoorwaarden....................................................................................................... 27 

8.2 Aandachtspunten ........................................................................................................ 27 

8.3 Clubgebouw ................................................................................................................ 27 

8.4 Velden en infrastructuur.............................................................................................. 27 

9 Conclusies................................................................................................................... 29 

 

Bijlage 1: PvE Nieuwbouw variant 1 

Bijlage 2: PvE Nieuwbouw variant 2 

Bijlage 3: PvE Nieuwbouw variant 3 

Bijlage 4: Kwaliteitsverschillen kunstgrasvelden 

Bijlage 5: Investeringsramingen sportvelden en infrastructuur 

 

 

 



 

 

, revisie 1

Pagina 5 van 42

 

1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De gemeente Hillegom en de Hillegomse voetbalverenigingen Concordia, Hillegom en Sizo zijn 

geruime tijd met elkaar in overleg aangaande de toekomstige inrichting van de voetbalaccom-

modaties. De genoemde partijen hebben hiervoor een projectgroep opgericht. Het sportpark De 

Zanderij wordt gezien als de meest voor de hand liggende locatie voor de vestiging van de drie 

verenigingen, al dan niet gefuseerd.  

 

Op de twee huidige sportparken wordt in het bijzonder de beperkte trainingscapaciteit op De 

Zanderij als knelpunt ervaren binnen de gemeente. Op basis van cultuurtechnische afweging is 

vastgesteld dat de toekomstige behoefte van de verenigingen kan worden gesteld op 8 wed-

strijdvelden en 4 trainingsvelden. Op het sportpark is slechts ruimte voor 9 volwaardige voetbal-

velden, dit betekent dat er minimaal 3 velden in kunstgras uitgevoerd zal moeten worden. De 

projectgroep heeft zich uitgesproken voor de realisatie van één verenigingsaccommodatie , 

waarbij de voorkeur uitgaat naar algehele nieuwbouw. 

 
1.2 Opdracht 

De gemeente Hillegom heeft Grontmij gevraagd situatieschetsen op te stellen voor sportpark 

De Zanderij in drie mogelijke situaties:  

• drie verenigingen fuseren en benutten 1 gebouw,  

• verenigingen fuseren en twee verenigingen benutten één gebouw  

• en er vindt geen fusie plaats en de drie verenigingen gebruiken afzonderlijk één gebouw. 

 

Voor de laatste twee opties is bekeken worden wat de gevolgen zijn als verenigingen wel of niet 

kleedruimtes delen.
1
 In totaal is dus sprake van 5 varianten en dus 5 inrichtingsschetsen: 

 

1A:  Geen fusie. 3 verenigingen in 1 gebouw zonder dubbelfuncties 

1B:  Geen fusie. 3 verenigingen in 1 gebouw met gecombineerd gebruik kleed-

/doucheruimten en scheidsrechtersruimten 

 

2A:  Fusie vv Hillegom en sv Concordia, samen met vv Sizo in 1 gebouw zonder dubbelfunc-

ties 

2B:  Fusie vv Hillegom en sv Concordia, samen met vv Sizo in 1 gebouw met gecombineerd 

gebruik kleed-/doucheruimten en scheidsrechtersruimten 

 

3:  Fusie 3 verenigingen, 1 gecombineerd gebouw. 

 

De studie geeft de gemeente een goed onderbouwd overzicht van verschillende inrichtingssce-

nario’s, waarbij de varianten kunnen worden vergeleken op bouwkundige en cultuurtechnische 

inrichting, kosten, beheer en praktische uitvoerbaarheid en planning. De uitkomsten zijn een 

belangrijke bouwsteen in het proces om te komen tot het oplossen van de capaciteitsproblemen 

enerzijds en versterking van de samenwerking van verenigingen anderzijds. 

                                                                  
1
 In de opdracht is aangegeven dat bij de variant dubbelgebruik, de afzonderlijke verenigingen dienen te 

beschikken over een kantine, bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat, reproruimte, instructieruimte, EHBO-

ruimte en materiaalopslagruimte. Dat impliceert dat medegebruik betrekking kan hebben op onder meer 

kleedkamers, scheidsrechtersruimten, algemene toiletten en deels verkeersruimte. 
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2 Ruimtegebruik 

2.1 Aantal velden 

De KNVB heeft in december 2009 de veldenbehoefte (wedstrijdvelden) geïnventariseerd. Hieronder 

geven wij een update op basis van voorlopige gegevens voor het seizoen 2010-2011:  

 

Basis: Plannings-

norm 

Bruto speeltijd Afgerond Opmerking 

Seizoen: 08/09 10/11 08/09 10/11 08/09 10/11  

sv Concordia 2,9 2,8 3,0 2,8 3 3 Hoge veldbezetting bij 3 velden, ge-

ringe mogelijkheid voor groei of piek-

momenten (meer thuis dan uit). Bij 

optimale planning is geen 4
de
 veld 

nodig. 

vv Hillegom 2,2 2,2 2,1 2,2 3 3 3 velden zijn voldoende, ook met het 

oog op piekmomenten en mogelijke 

groei. 

vv Sizo 1,7 1,3 1,5 1,1 2 2 2 velden zijn ruim voldoende 

Totaal 6,8 6,3 6,6 6,1 8 8 Feitelijk zijn 7 velden voldoende 

 

 

Met het oog op het gezamenlijk gebruik van sportpark De Zanderij is de totale behoefte aan wedstrijd-

velden, uitgaande van de voorlopige cijfers voor het seizoen 2010/2011, in totaal 6,3 velden en dus af 

te ronden naar 7 velden. Daarbij is geen rekening gehouden met: 

• piekmomenten waarbij het aantal thuisspelende teams boven de 50% komt te liggen. Met 60% 
thuis spelende teams is een capaciteit van 7 velden krap. 

• gebruik door andere, niet bij de KNVB ingeschreven teams zoals een G-team (Concordia) en even-
tueel mini’s.  

• groeimogelijkheden. De KNVB verwacht op basis van bevolkingsprognoses dat er beperkte groei-
kansen zijn voor de verenigingen. 

• Inefficiëntie bij de indeling van de wedstrijden. Aangezien de verenigingen velden zullen moeten 
delen, ontstaan bij de indeling van wedstrijden mogelijk knelpunten. 

 

Rekening daarmee houdend is een totale wedstrijdcapaciteit van 8 velden aan te bevelen. De totale 

trainingscapaciteit is vastgesteld op 4 velden. Wij wijken dus niet af van het KNVB-advies. Met 8 wed-

strijdvelden is er in de huidige layout van het sportpark geen ruimte voor aparte trainingsvelden. Vier 

velden zullen dan moeten worden uitgevoerd in kunstgras. Wel merken we daarbij het volgende op: 

uitvoering van een 4 velden in kunstgras en de toevoeging van wedstrijdverlichting biedt mogelijkhe-

den voor een langere speeldag op de betreffende velden. De planningsnorm voor die velden ligt dan 

hoger, waardoor ook bij 60% thuisspelende teams maximaal 7 wedstrijdvelden voldoende zijn. Ook bij 

uitvoering van 3 velden in kunstgras blijkt dat in totaal 7 wedstrijdvelden dan voldoen. Er is dan ruimte 

voor 1 ‘normaal’ trainingsveld. We blijven echter als uitgangspunt houden dat de verenigingen over 8 

wedstrijdvelden moeten beschikken. 
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2.2 Het club- en kleedgebouw 

In stap 1 van het onderzoek is een aantal inventariserende gesprekken gevoerd met vertegenwoordi-

gers van de betrokken verenigingen en de gemeente Hillegom. De gesprekken hadden met name be-

trekking op de wensen en verwachtingen voor een nieuw, gecombineerd gebouw. Hieronder volgen 

enkele kernpunten uit de gesprekken. 

 
2.2.1 VV Sizo 

• Afnemend aantal jeugdleden, o.a. door ligging buiten nabijheid scholen en kinderrijke wijken 

• Grote kern vrijwilligers 

• Huidige gebouw afgeschreven, diverse gebreken (inspectie KNVB), te kleine kleed-/doucheruimten 

• Wensen bij nieuwbouw voor eigen vereniging: 

° laagbouw, alles begane grond, evt. kleedkamers/douches boven 

° Centrale ligging t.o.v. hoofdveld 

° Behoud kleinschaligheid 

° Delen hoofdveld mogelijk, wel kijken welke afspraken moeten worden gemaakt over reclame 

° Casco oplevering is een interessante optie, biedt mogelijkheden om nieuwbouw een eigen ge-
zicht te geven 

° Weinig financiële marge om zelf te investeren in nieuwbouw 

 
2.2.2 VV Hillegom 

• Groot knelpunt is wedstrijdcapaciteit: nu 2 velden, er zijn 3 nodig. 

• Groeiend ledental 

• Te weinig kleedruimte (huidige omvang gebaseerd op 2 velden) 

• Bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat in één ruimte is ongewenst 

• Bso in kantine 

• Wensen bij nieuwbouw voor eigen vereniging: 

° Gescheiden bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat 

° Ontvangstruimte sponsoren, semi-permanent af te scheiden van andere ruimte (bijv. kantine) 

° Goede braakwerende kluis 

° Rokersruimte 

° Geen containers, opslag integreren in gebouw 
 
2.2.3 SV Concordia 

• Niet alleen voetbal, nadrukkelijk ook handbal erbij betrekken 

• Te weinig kleedkamers 

• Te weinig trainingscapaciteit, vierde veld wordt ook gebruikt voor trainingen. Inzet: alle teams 2 
keer per week trainen (veel teams op hoog niveau) 

• Bso maakt gebruik van accommodatie – veld en bespreekkamer 

• Wensen bij nieuwbouw voor eigen vereniging: 

° Ruimere bestuurskamer, ook geschikt voor business-/gastenontvangst 

° Tweede vergaderruimte 

° Apart wedstrijdsecretariaat 

° Washok 

° Fitnessruimte 

° Casco oplevering kan voordelig zijn, maar alleen in variant eigen gebouw, bij fusievarianten zal 
dat juist knelpunten opleveren (geringere betrokkenheid) 

 

De verenigingen hebben zich niet concreet uitgesproken over wensen in geval een fusie.  

 
2.3 Gemeente Hillegom 

• Financiering belangrijk aandachtspunten. Waar zitten bespaarmogelijkheden? Bijv. Btw voordeel, 
gebruik bestaande accommodaties 

• Nog onduidelijkheid over opbrengsten Sizo locatie e.o. 

• Ontwikkelingen rond De Zanderij: realisatie vmbo met sporthal nabij sportpark. 

• Beheer: zo mogelijk optie privatiseren velden naar Sportfondsen of andere exploitant meenemen 
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3 Programma van Eisen Nieuwbouw 

De programma’s van eisen voor de 5 nieuwbouwvarianten zijn gebaseerd op: 

• De huidige omvang van de gebouwen; 

• De wensen van de verenigingen 

• De KNVB-brochure Voordat U gaat bouwen (waarin diverse KNVB-normen zijn opgenomen) 

• Ervaringen van Grontmij m.b.t. de bouw van clubaccommodaties 

 
3.1 Korte beschrijving varianten 

 

Variant 1A:  Geen fusie. 3 verenigingen in 1 gebouw zonder dubbelfuncties 

In deze variant wordt een complex gerealiseerd met drie geschakelde club-/kleedgebouwen op 

een centrale locatie binnen het sportpark. Elke vereniging heeft er haar eigen voorzieningen. In 

deze variant bedraagt het totale bvo 2.744 m². In bijlage 1 zijn de PvE’s per clubgebouw nader 

toegelicht. 

 

Wat omvang betreft is dit de grootste variant, er zijn immers geen dubbelfuncties mogelijk. Wel 

zijn ruimtebesparingen mogelijk doordat verenigingen bestaande accommodaties (o.a. kleed-

ruimten) kunnen blijven benutten. Ruimtebesparing d.m.v. benutten van bestaande accommo-

daties is niet in de financiële uitwerking meegenomen, aangezien dit in de praktijk lastig is. Het 

totale aantal bvo’s is niet gelijk aan de benodigde ruimte, omdat door stapelen ruimte kan wor-

den gewonnen. Gesteld dat de kleedruimten boven of onder de andere ruimten worden gesitu-

eerd, is ca. 1.700 m² voor het gebouw nodig, exclusief infrastructuur en aankleding rondom. 

 

Variant 1B:  Geen fusie. 3 verenigingen in 1 gebouw met gecombineerd gebruik kleed-/ 

doucheruimten en scheidsrechtersruimten 

In vergelijking met variant 1b is door het gecombineerd gebruik van de kleed-

/douchevoorzieningen ruimte te besparen. In totaal zijn 8 kleedkamers minder nodig (zie bijlage 

1d). Verder kan worden volstaan met 1 grote selectiekleedruimte en 1 specifieke dameskleed-

ruimte, in plaats van elke vereniging één. De totale besparing ten opzichte van variant 1A be-

draagt zo’n 350 m² bvo. In deze variant bedraagt het totale bvo 2.390 m². 

 

Variant 2A:  Fusie vv Hillegom en sv Concordia, samen met vv Sizo in 1 gebouw zon-

der dubbelfuncties 

Variant 2B:  Fusie vv Hillegom en sv Concordia, samen met vv Sizo in 1 gebouw met 

gecombineerd gebruik kleed-/doucheruimten en scheidsrechtersruimten 

Variant 2A gaat uit van fusie tussen Hillegom en Concordia, Sizo verhuist naar De Zanderij 

maar blijft zelfstandig en heeft geheel eigen ruimtes. De fusie levert hier de ruimtebesparing: 

minder kleedruimten en door samenvoeging van functies wordt op de meeste overige ruimten 

ook bespaard. De totale besparing t.o.v. variant 1A bedraagt 400 m². Als Sizo van een geza-

menlijk kleedgebouw gebruik maakt, wordt nog eens 150 m² bespaard. De totale footprint bij 

hoogbouw is zo’n 1.400 m² (2A) dan wel 1.200 m² (2B). Deze varianten hebben we in bijlage 2 

verder uitgewerkt. 

 

Variant 3:  Fusie 3 verenigingen, 1 gecombineerd gebouw. 

Deze variant (zie ook bijlage 3) is organisatorisch de meest vergaande (3 verenigingen fuseren 

tot 1 nieuwe vereniging) en wat ruimte betreft de minst omvangrijke (1.924 m²). Er zijn geen 

dubbele functies meer waardoor fors kan worden bespaard op ruimte. Met een footprint van 

max. 1.100 m² neemt het complex de minste ruimte in.  
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3.2 Overzicht ruimtestaten 

In deze paragraaf zijn de ruimtestaten voor het gebouw weergegeven. 

 
Nieuwbouw voetbalverenigingen Hillegom

variant dubbelgebruik kleed-/doucheruimten

Omschrijving
t.b.v Sizo

t.b.v. 

Hillegom

t.b.v. 

Concordia Totaal t.b.v Sizo

t.b.v. 

Hillegom

t.b.v. 

Concordia

kleedruimte 

t.b.v. allen Totaal

entree 4 4 4 12 4 4 4 12

kantine 80 175 180 435 80 175 180 435

bar 20 25 25 70 20 25 25 70

keuken 15 15 15 45 15 15 15 45

berging horeca 6 6 6 18 6 6 6 18

toiletgroep d/h 15 18 18 51 15 18 18 51

bestuurskamer 20 45 45 110 20 45 45 110

wedstrijdsecretariaat 10 8 8 26 10 8 8 26

administratie/overleg 5 5 5 15 5 5 5 15

kleed/douche selectie 60 60 60 180 60 60

kleed/douche dames 60 60 60 180 60 60

kleed/douche overig 50 200 250 500 550 550

gangpad 25 45 55 125 100 100

bergruimte tassen, lockers 10 10 20 20 20

kleedruimte scheidsrechter 14 17 17 48 30 30

berging materiaal (voetbal) 10 20 20 50 10 20 20 50

berging materiaal (onderhoud) 10 20 20 50 10 20 20 50

berging overig 40 40 40 120 40 40 40 120

EHBO-ruimte/massage 14 14 14 42 14 14 14 42

installatie/meterkast 8 8 8 24 8 8 8 24

wasmachine en wasdroger 4 4 4 12 4 4 4 12

werkkast 4 4 4 12 4 4 4 12

Ruimte bso 40 40 80 40 40 80

repro 12 12 12 12

wens fitness/krachthonk 50 50 50 50

Totaal netto oppervlak 474 843 970 2287 265 451 518 820 1992

Bruto-netto factor 1,2 1,2

Totaal bruto oppervlak 2744 2390

variant geen dubbelgebruik

Variant 1B: PvE 3 aparte 

verenigingen

Variant 1A: PvE 3 aparte 

verenigingen

 
 

Nieuwbouw voetbalverenigingen Hillegom

variant dubbelgebruik kleed-/doucheruimten

Omschrijving
t.b.v Sizo t.b.v HilCon Totaal t.b.v Sizo t.b.v HilCon

kleedruimte 

t.b.v. allen Totaal t.b.v. HCS

entree 4 4 8 4 4 8 4

kantine 80 320 400 80 320 400 365

bar 20 30 50 20 30 50 35

keuken 15 25 40 15 25 40 25

berging horeca 6 10 16 6 10 16 10

toiletgroep d/h 15 20 35 15 20 35 24

bestuurskamer 20 45 65 20 45 65 45

wedstrijdsecretariaat 10 10 20 10 10 20 10

administratie/overleg 5 5 10 5 5 10 5

kleed/douche selectie 60 60 120 60 60 60

kleed/douche dames 60 60 120 60 60 60

kleed/douche overig 50 500 550 550 550 550

gangpad 25 90 115 100 100 100

bergruimte tassen, lockers 20 20 20 20 20

kleedruimte scheidsrechter 14 28 42 30 30 30

berging materiaal (voetbal) 10 40 50 10 40 50 40

berging materiaal (onderhoud) 10 40 50 10 40 50 40

berging overig 40 40 80 40 40 80 40

EHBO-ruimte/massage 14 14 28 14 14 28 14

installatie/meterkast 8 8 16 8 8 16 10

wasmachine en wasdroger 4 8 12 4 8 12 8

werkkast 4 6 10 4 6 10 6

Ruimte bso 40 40 40 40 40

repro 12 12 12 12 12

wens fitness/krachthonk 50 50 50 50 50

Totaal netto oppervlak 474 1485 1959 265 727 820 1812 1603

Bruto-netto factor 1,2 1,2 1,2

Totaal bruto oppervlak 2351 2174 1924

Variant 2B: PvE fusie 

Hillegom/Concordia, Sizo 

apart

Variant 3: PvE 

fusie 3 

verenigingen
variant geen dubbelgebruik 

Variant 2A: PvE fusie 

Hillegom/Concordia, Sizo 

apart
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4 Programma van Eisen Sportvelden en 

Infrastructuur 

4.1 Inleiding 

In het voortraject hebben we een voorstudie gedaan naar mogelijke modellen. Deze hebben wij 

gepresenteerd aan en besproken met de werkgroep (17 augustus 2010). Mede op basis van die 

bespreking hebben we een keuze uit de modellen gemaakt en één nieuw model toegevoegd. 

Verder hebben we ons laten leiden door een aantal andere uitgangspunten: 

• Bij de keuze van de modellen is rekening gehouden met de kosten die de wijzigingen met 

zich meebrengen. Daarom hebben wij gekozen voor modellen waarbij de bestaande struc-

tuur van het sportpark geheel of grotendeels behouden blijft. 

• We zijn uitgegaan van behoud van overige velden en voorzieningen op het sportpark (mini-

veld, handbalveld, hondensport, korfbal) buiten de bestaande ‘voetbalcontouren’. Waar dat 

in onze ogen nodig was, hebben we er wel voor gekozen om groen, paden en in één model 

ook watergangen op te offeren. 

• Er zijn modellen opgesteld met 8 velden en met 9 velden. Bij de modellen met 8 velden zijn 

4 kunstgrasvelden opgenomen en bij de modellen met 9 velden zijn 3 kunstgrasvelden op-

genomen, zodat wordt voldaan aan de capaciteitsbehoefte zoals beschreven in paragraaf 

2.1. Hierbij hebben wij er zo veel mogelijk voor gekozen om velden die toch al gewijzigd 

moeten worden als kunstgrasveld in te richten.  

• Op model 6 na, hebben we in de modellen het club-/kleedgebouw op de huidige locatie ge-

pland. Dit is namelijk een centrale locatie, in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor 

vestiging van een club-/kleedgebouw. Als in die modellen een clubgebouw op een andere 

plek wordt ingetekend, gaat dat ten koste van velden of voorzieningen en treden we buiten 

de bestaande ‘voetbalcontour’. Treden we buiten die contour, is wellicht een veelheid aan 

extra modellen mogelijk. Het is in onze ogen niet opportuun om dergelijke modellen mee te 

nemen in deze studie. Bovendien zijn de mogelijkheden om op die manier op een centrale 

plaats een nieuw gebouw te realiseren nauwelijks aanwezig. Alleen in model 6 is wel een 

nieuw club-/kleedgebouw ingetekend, omdat we in dat model binnen die contour blijven en 

voldoen aan de voorwaarde van centrale ligging. 

• Medegebruik van het korfbalveld is in de modellen niet meegenomen. Ten eerste ligt dit veld 

te ver verwijderd van de overige velden. Ten tweede levert dit naar verwachting geen meer-

waarde op, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Er is hooguit een beperkte uitbreiding 

van de trainings- en wedstrijdcapaciteit mogelijk.  
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4.2 De modellen 

 

Model 1 

• 8 velden: 4 kunstgras-en 4 natuurgrasvelden 

• de velden liggen op de huidige plek en houden de zelf-

de afmetingen, enkel worden 4 velden vervangen door 

kunstgras. 

 

Voordelen 

• huidige indeling van het park blijft behouden 

• blijft volledig binnen bestaande contour 

 

Nadelen 

• 4 kunstgrasvelden werkt kostenverhogend 

• knelpunt dispensatieveld wordt niet opgelost 

• tijdelijke huisvesting nodig bij nieuwbouw op huidige 

locatie 

Noord 

 
 

Model 2a 

• 9 velden: 3 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden 

• de meeste velden liggen op de huidige plek en houden 

de zelfde afmetingen, door schuiven met 1 veld wordt 

ruimte vrijgemaakt voor een extra veld 

 

Voordelen 

• huidige indeling van het park blijft grotendeels behou-

den. 

• dispensatieveld blijft te klein, maar dit veld kan natuur-

gras trainingsveld worden 

 

Nadelen 

• gedraaide veld ligt minder gunstig ligt t.o.v. de zon 

(oost-west ligging) 

• de infrastructuur aan de noordzijde wordt in dit model 

doorbroken, het veld komt zeer dicht bij de tennisba-

nen te liggen 

• tijdelijke huisvesting nodig bij nieuwbouw op huidige 

locatie 

Noord 
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Model 2b 

• 9 velden: 3 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden 

• de meeste velden liggen op de huidige plek en houden 

dezelfde afmetingen, door schuiven met 1 veld wordt 

ruimte vrijgemaakt voor een extra veld  

 

Voordelen 

• huidige indeling van het park blijft grotendeels behou-

den. 

• dispensatieveld blijft te klein, maar dit veld kan natuur-

gras trainingsveld worden 

 

Nadelen 

• gedraaide veld ligt minder gunstig ligt t.o.v. de zon 

(oost-west ligging) 

• de infrastructuur aan de noordzijde wordt in dit model 

doorbroken 

• tijdelijke huisvesting nodig bij nieuwbouw op huidige 

locatie 

• het dempen van de watergang is geotechnisch minder 

gunstig, tevens is het vergunningsplichtig 

Noord 

 
 

Model 5 

• 9 velden: 3 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden 

• de meeste velden liggen op de huidige plek en houden 

de zelfde afmetingen. Door verwijderen van een groen-

strook kunnen velden worden gekanteld en ontstaat 

ruimte voor een extra veld 

 

Voordelen 

• huidige indeling van het park blijft grotendeels behou-

den. 

• dispensatieveld blijft te klein, maar dit veld kan natuur-

gras trainingsveld worden 

• er is mogelijkheid tot uitbreiding naar 10 velden 

 

Nadelen 

• de 3 gedraaide velden liggen minder gunstig ligt t.o.v. 

de zon (oost-west ligging) 

• tijdelijke huisvesting nodig bij nieuwbouw op huidige 

locatie 

 

Noord 
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Model 6 

• 8 velden: 4 kunstgras-en 4 natuurgrasvelden 

• de meeste velden liggen op de huidige plek en houden 

de zelfde afmetingen, 2 velden worden verschoven, 

waardoor ruimte vrijkomt voor een nieuw club-/ kleed-

gebouw 

 

Voordelen 

• huidige indeling van het park blijft nagenoeg behouden 

• blijft volledig binnen bestaande contour 

• knelpunt dispensatieveld wordt opgelost 

• geen plaats nodig voor tijdelijk clubgebouw 

• ruimte voor nieuw club-/kleedgebouw op centrale locatie 

 

Nadelen 

• 4 kunstgrasvelden werkt kostenverhogend 

• tijdens bouw 1 veld minder beschikbaar 

 

Noord 
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6 Planologie 

De inrichtingsmodellen zijn getoetst aan de randvoorwaarden in het bestemmingsplan. 

 
6.1 Club- en kleedruimten 

Op het sportpark zijn meerdere bebouwingscontouren ingetekend, waarvan er 1 in aanmerking 

komt voor het clubhuis/ de clubhuizen. Dit betreft de plaats van de huidige club- en kleedruim-

ten, welke centraal gelegen is ten opzichte van de velden. Volgens het bestemmingsplan mag 

een gebouw met de omvang van de club- en kleedruimten enkel binnen de aangegeven be-

bouwingscontouren worden gebouwd. 

 

De bebouwingscontour heeft een afmeting van ca. 92m. bij 29m. en heeft dus een oppervlakte 

van 2668m2. Deze oppervlakte mag voor 100% worden bebouwd.  

 

Aan de bebouwingscontour zijn enkele eisen gesteld m.b.t. de toegestane bebouwing: 

• Maximale goothoogte   4 meter 

• Maximale hoogte    6 meter 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen, teneinde een maximale 

goothoogte en hoogte toe te staan van maximaal 8 meter, mits stedenbouwkundige belangen 

zich hiertegen niet verzetten. 

 

Varianten die niet binnen de bebouwingscontour passen: 

• Variant 1a, 1 bouwlaag (2744m
2
) 

 

Varianten die wel binnen de bebouwingscontour passen, waarbij volgens de bepalingen een 

vrijstelling van de hoogte tot 8 meter nodig is: 

• Variant 1a, gestapelde bouw (1700m
2
) 

• Variant 1b, gestapelde bouw 

• Variant 2a, gestapelde bouw 

• Variant 2b, gestapelde bouw 

• Variant 3, gestapelde bouw 

 

Varianten die binnen de bebouwingscontour en bepalingen passen: 

• Variant 1b, 1 bouwlaag 

• Variant 2a, 1 bouwlaag 

• Variant 2b, 1 bouwlaag 

• Variant 3, 1 bouwlaag 

 

Bij bouw op de bestaande locatie, binnen het bestemmingsplan, is het nodig om tijdelijke be-

bouwing te realiseren. Voor deze tijdelijke bebouwing is het aanvragen van een tijdelijke onthef-

fing aan te bevelen. Indien de bouw plaatsvindt op een plaats waar bomen staan, zoals in de 

raming is meegenomen, dan moet hiervoor een kapvergunning worden aangevraagd. Met de 

doorlooptijd van beide procedures moet in de planning rekening worden gehouden. 

 

Indien wordt gekozen voor bouw van de club- en kleedruimten buiten de bestaande bebou-

wingscontour zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. 
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6.2 Velden 

Bij de modellen 2a, 2b, 5 en 6 wordt geschoven met velden. Door de verschuiving komen delen 

van velden te ligging binnen een contour met de bestemming “verblijfsdoeleinden”. Bij model 2b 

worden de grenzen van de bestemming “water” overschreden. Bij deze opties is dan ook een 

bestemmingsplanwijziging t.b.v. de velden noodzakelijk. 

 

Maximale hoogte en inhoud van terreininrichtingselementen is: 

• Terreinafscheidingen, maximaal 2 meter 

• Ballenvangers, licht- en vlaggenmasten, maximaal 8 meter 

Indien geen hinder ontstaat voor omwonenden zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd 

vrijstelling te verlenen voor lichtmasten met een maximale hoogte van 18 meter. 

• Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 4 meter 

• Materialenhokjes, dug-outs e.d., maximaal 12m3 

Bovengenoemde eisen vormen geen knelpunten voor de inrichtingsmodellen. 

 
6.3 Conclusie 

Voor de herindeling van het sportpark is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
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7 Toekomstige beheer en fiscale aspecten 

De herstructurering van het sportpark heeft als gevolg dat er geïnvesteerd zal moeten worden 

in nieuwe voorzieningen. Hierbij wil de gemeente de kosten zoveel mogelijk beperken. Bij het 

beperken van de kosten kan verzelfstandiging een oplossingsrichting zijn. 

 

De club- en kleedgebouwen zijn al in private handen. Spreken we over privatisering of verzelf-

standiging, dan heeft dat uitsluitend betrekking op die voorzieningen waar de gemeente als ei-

genaar bij betrokken is, te weten de velden, paden en groenstroken binnen het sportpark. 

 
7.1 Gemeentelijke doelstellingen bij verzelfstandiging 

a. Kostenbeperking kan een doelstelling zijn. De herstructurering van het sportpark heeft als 

gevolg dat er geïnvesteerd zal moeten worden in nieuwe voorzieningen. Ook hierbij wil de 

gemeente de kosten zoveel mogelijk beperken.  

b. Beperking uitvoerende taken: zo zijn beheer en exploitatie van de binnensport- zwemvoor-

zieningen al geprivatiseerd. Dit wordt uitgevoerd door Sportfondsen BV. 

 
7.2 Kostenposten 

 
7.2.1 Beheer en onderhoud 

Verzelfstandiging van beheer- en onderhoudstaken van velden aan een vereniging heeft niet tot 

gevolg dat de gemeente kosten zal besparen. De taken die moeten worden uitgevoerd zijn voor 

gemeente en voor vereniging gelijk. De technisch specifiekere taken zal de vereniging moeten 

uitbesteden, zoals de gemeente nu ook al doet. De vereniging kan dat niet goedkoper doen. 

Een klein aantal eenvoudige taken kan een vereniging wellicht met vrijwilligers uitvoeren, maar 

de meeste van die taken zijn al uitbesteed.  

 

Aan uitbesteden aan de gebruikers kleeft een groot risico: het sec overdragen van taken aan 

verenigingen leidt juist vaak tot extra kosten op termijn, zo blijkt uit ervaring elders. Verenigin-

gen worden geconfronteerd met kosten die ten tijde van de verzelfstandiging niet in beeld wa-

ren gebracht of hebben te maken met een terugloop van het aantal vrijwilligers waardoor ze het 

werk niet aan kunnen. Het gevolg daarvan is dat de sportvoorzieningen in verval raken. De ge-

meente wordt vervolgens gedwongen om het ontstane gat te dichten. Zo’n situatie moet worden 

voorkomen. Enerzijds om de toekomst van de verenigingen en het maatschappelijke activitei-

tenaanbod te garanderen, anderzijds om als gemeente geen onvoorziene financiële risico’s te 

hoeven lopen.  

 
7.2.2 Investeringen 

Ook op dit punt zijn de kosten van een gemeente en van een vereniging gelijk. Het overlaten 

van (initiële dan wel vervangings-) investeringen aan een vereniging levert een gemeente geen 

financieel voordeel op. Bij investeringen gaat het bovendien vaak om hoge bedragen. De ge-

meente is meestal in staat om voor investeringen of een deel ervan te reserveren, voor vereni-

gingen kan de verplichting om te (reserveren voor) investeren onoverkomelijke financiële gevol-

gen hebben. Ook wat (vervangings-)investeringen betreft, heeft uitbesteding aan de verenigin-

gen naar verwachting tot gevolg dat de vereniging toch zal aankloppen bij de gemeente. 

 
7.2.3 BTW 

Een derde kostenpost betreft de BTW. Daar is wel een wezenlijk verschil mogelijk. Een vereni-

ging komt normaal gesproken niet in aanmerking voor aftrek van BTW over investeringen en 

onderhoud. Het uitbesteden van beheertaken en investeringen aan een vereniging is dus zelfs 
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nadelig. Een gemeente kan wel in aanmerking komen voor aftrek van BTW. Bij toepassing van 

het zogenaamde sportbesluit (zie kader) kan de gemeente zich dan de 19% btw over investe-

ringen, beheer en onderhoud besparen. Zonder de toepassing van het sportbesluit is dat on-

mogelijk. De toepassing van het sportbesluit heeft echter verstrekkende gevolgen voor zowel de 

gemeente als de verenigingen.  

 

Kenmerken van het sportbesluit 

De gemeente kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor het aftrekrecht van omzetbelasting. Zij 

moet dan ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’ en daarbij aan de afnemer een vergoeding verhoogd 

met 6% BTW vragen. Die 6% BTW moet de gemeente afdragen aan de fiscus. Maar de 19% BTW over 

bijvoorbeeld investeringen kan zij dan terugvorderen. In het geval van sportpark de Zanderij betekent dat 

een besparing van ongeveer € pm à € pm,--! Maar daar worden wel voorwaarden aan gesteld: 

• De gemeente moet belast kunnen verhuren aan een derde. Dit kan alleen als de gemeente voor die 

derde tenminste 90% belaste prestaties verricht. Dat is nu niet het geval: de verenigingen voeren op 

dit moment zelf taken uit (leveren zelf prestaties) die meer dan 10% vormen: beheer en onderhoud van 

de kleedruimten. De gemeente kan dan dus geen BTW verrekenen over de investeringen in het sport-

park; 

• Dat kan wel als de gemeente -1- gelegenheid geeft tot sportbeoefening en -2- meer doet dan het 

slechts verhuren van de onroerende zaak: belaste prestaties verrichten. Die prestatie is belast met 6% 

BTW. Of er sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening moet aan de hand van een 

aantal criteria worden bezien. Naast de ter beschikking stelling van een sportaccommodatie moet de 

gemeente daarvoor beheer- en onderhoudsdiensten verrichten, meer dan in de huidige situatie. Door 

een beheerstichting tussen gemeente en gebruikers te plaatsen, hoeft de gemeente dat niet te doen. 

De beheer- en onderhoudstaken worden verzelfstandigd en voortaan uitgevoerd door die stichting. 

• Alles wordt in huur- en gebruiksovereenkomsten vastgelegd. Daarbij mag er geen verschil bestaan 

tussen de papieren en de praktische werkelijkheid. De fiscus kan dan alsnog de hele zaak terugdraai-

en. Het is dan ook van groot belang om vooraf de constructie voor te leggen aan de fiscus om zeker-

heid hierover te verkrijgen. 

 
7.3 Beheermodellen 

Er zijn in onze ogen twee modellen mogelijk waarbij het sportbesluit van toepassing is: 

 
7.3.1 Model 1: Gemeente geeft vereniging gelegenheid tot sportbeoefening 

In dit model blijft de gemeente verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en investeringen. Dat 

biedt kansen om de 19% btw over de kosten daarvan terug te vorderen bij de fiscus, waardoor 

de gemeente goedkoper uit is dan in de voorgaande modellen. Dat alles onder de voorwaarde 

dat de gemeente de huren met 6% btw belast. 

 

Voordeel voor de vereniging 

• minder bemoeienis met beheer en onderhoud, kan zich richten op sportieve taken 

 

Nadelen voor de vereniging 

• lastenverzwaring (tarief + 6% BTW) 

• Geen ‘eigen’ accommodatie. 

• Afhankelijkheid van de gemeente 

 

Voordeel voor de gemeente 

• besparing: recht op aftrek van BTW over investeringen en beheer/onderhoud 

 

Nadeel voor de gemeente 

• gemeente moet een deel van de nu uitbestede taken weer naar zich toe trekken 

• medewerking fiscus is cruciaal. In dit stadium is daarover geen duidelijkheid.  

 

Kosten voor de gemeente: 

• eenmalige kosten bij herinrichting sportpark  

• de jaarlijkse exploitatiekosten 
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In de praktijk zal de gemeente weinig beheer- en exploitatietaken zelf gaan uitvoeren. Denkbaar 

is een model waarbij die taken worden overgeheveld naar een private exploitant, zoals Sport-

fondsen. Hiervoor zal de gemeente een nieuwe aanbestedingsprocedure moeten doorlopen. 
 
7.3.2 Model 2: Beheerstichting geeft vereniging gelegenheid tot sportbeoefening 

In model 2 was er sprake van dat de gemeente weer taken naar zich moest toe trekken. Dat 

kan worden voorkomen door een stichting op te richten die al die taken uitvoert in opdracht van 

de gemeente. De stichting geeft de accommodaties vervolgens in gebruik aan de verenigingen. 

De taken zijn dus uitbesteed én de gemeente heeft recht op aftrek van btw. 

 

Voordeel voor de vereniging 

• minder bemoeienis met beheer en onderhoud, kan zich richten op sportieve taken 

• indirect invloed op investeringen, beheer en onderhoud via vertegenwoordiger in bestuur 

• besluiten over accommodatie kunnen sneller worden genomen, geen ambtelijke/politieke 

trajecten 

 

Nadeel voor de vereniging 

• lastenverzwaring (tarief + 6% BTW), maar dat kan eventueel worden gecompenseerd.  

 

Voordelen voor de gemeente 

• besparing: recht op aftrek van BTW over investeringen en beheer/onderhoud 

• blijft als eigenaar direct betrokken bij accommodatie 

• geen uitvoerende taken 

 

Nadeel voor de gemeente 

• medewerking fiscus is cruciaal. In dit stadium is daarover geen duidelijkheid.  

 

Kosten voor de gemeente: 

• eenmalige kosten bij herinrichting sportpark  

• jaarlijkse beheervergoeding aan de beheerstichting 

 

Een model waarin de gemeente de BTW over de investeringen kan terugontvangen, vereist een 

goede samenwerking tussen de verenigingen. Alleen onder die voorwaarde zal een stichting 

kunnen worden gevormd waarin de verenigingen zijn vertegenwoordigd en die goede banden 

met de verenigingen kan onderhouden. Bij fusie is zo’n stichting naar verwachting sneller te 

realiseren. De samenwerking en vorming van een stichting voorkomt bovendien dat de vereni-

gingen veel extra kosten (als gevolg van het niet kunnen terugvorderen van BTW) voor hun re-

kening nemen. 
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8 Planning 

De herinrichting van sportpark De Zanderij vereist zowel bouwkundige aanpassingen als aan-

passingen aan de velden en infrastructuur. Daarmee wordt het qua planning en logistiek een 

complex verhaal. De herinrichting vindt namelijk plaats in een omgeving waar de voetbal com-

petitie gewoon doorgang moet blijven vinden, dat betekent dat er de beschikking moet zijn over 

club- en kleedgebouwen en over alle velden tijdens het competitieseizoen. Hier zal van tevoren 

goed over nagedacht moeten worden. 

 
8.1 Randvoorwaarden 

Tijdens de bouwperiode is het noodzakelijk dat ook sport beoefend kan worden en dat er buiten 

de zomerstop minimaal 8 velden beschikbaar zijn. 

 

Gestreefd moet worden om de kleed-/ clubgebouwen evenals de velden voor aanvang van een 

nieuwe competitieronde gereed te hebben. Dit betekent dan een (deel) oplevering bij voorkeur 

voor de bouwvakperiode (3
de
 week juli). In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar zodat dit vaak 

wordt doorgeschoven naar half augustus of 1 september. Als sturingelement is het aan te beve-

len deze ruimte op voorhand nog niet weg te geven. 

 
8.2 Aandachtspunten 

Los van welke variant er uiteindelijk gekozen zal worden, zal een belangrijk aspect zijn tot hoe-

lang SIZO op hun huidige complex kan/mag blijven spelen. Het is aan te bevelen om deze ver-

huizing niet eerder plaats te laten vinden dan dat de volledige herinrichting is voltooid. Zowel 

bouwkundig als op het gebied van sportvelden is er te weinig capaciteit om op korte termijn aan 

de behoefte van 3 verenigingen te kunnen voldoen. 

 
8.3 Clubgebouw  

De voorbereidingstijd voor de bouwkundige onderdelen (tekenen en rekenen, vergunningspro-

cedures en aanbestedingsfase bedraagt naar verwachting 18 maanden. De bouwtijd zelf be-

draagt ca. 12 maanden. Vooruitlopend op de voorbereidingstijd moet, afhankelijk van het geko-

zen model, nog een bestemmingsplan procedure worden doorlopen. De in te dienen bouwver-

gunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan, deze zal dus vooraf vastgesteld moeten zijn. 

 

Locatie clubgebouw en tijdelijke huisvesting 

Voor het bepalen van de nieuwbouw club-/kleedgebouw is het noodzakelijk goed na te denken 

over de logistiek en de veiligheid. Bij voorkeur blijft het bouwverkeer gescheiden van de sport-

beoefening of moet dit tot een minimum beperkt blijven. De realisatie van de herinrichting dient 

tevens zodanig georganiseerd te worden dat er na voltooien van onderdelen geen bouwverkeer 

meer over heen moet, dus achteraan op het sportpark beginnen en er via de toegang uitwer-

ken. 

 
8.4 Velden en infrastructuur 

Voor het tot stand komen van het uiteindelijke inrichtingsplan tot en met de aanbestedingsfase 

dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 12 maanden. De benodigde 

bouwtijd inclusief voorbereidingen bedraagt 6 maanden.  

 

De velden kunnen niet eerder dan na het einde van de competitie uit gebruik genomen worden, 

wat betekent dat dit op zijn vroegst eind april kan worden aangevangen. In overleg met de ver-

enigingen en de KNVB is het mogelijk dit nog iets te vervroegen door de laatste wedstrijden 

zoveel mogelijk uit plaats te laten vinden. 
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Het starten van de bouw van kunstgrasvelden kan op zijn vroegst in mei 2011 aanvangen, op-

levering vindt dan plaats in september 2011. Met de bouw van kunstgrasvelden wordt zo eerst 

het trainingscapaciteitsprobleem opgelost.  

 

Het is mogelijk om 3 of vier kunstgrasvelden tegelijkertijd te bouwen. Hier zit tevens schaal-

grootte in wat kan leiden tot een aanbestedingsvoordeel. Dit aanbestedingsvoordeel kan echter 

ook gehaald worden door 1 werk op de markt te zetten waarbij de uitvoering over 2 jaar ver-

spreid wordt. Ondanks deadlines in de contracten kan er altijd wel eens iets fout gaan bij de 

uitvoering. Wanneer in 1 keer 3 of 4 velden niet meer beschikbaar zijn is het probleem zo groot 

dat ook uitwijkoplossingen niet meer zullen volstaan. 

 

Natuurgras 

Wanneer gekozen gaat worden voor een herinrichting met 9 velden waarvan 3 met kunstgras 

zal er mogelijk een natuurgrasveld gerealiseerd gaan worden. Voor het vormen van een goede 

stevige zode moet rekening gehouden worden met niet bespeelbare periode van minimaal een 

halfjaar en bij voorkeur 1 jaar. Een natuurgrasveld moet bij voorkeur al eind april of begin mei 

ingezaaid worden en is dan op zijn vroegst half tot eind september bespeelbaar. Natuurgrasvel-

den zijn, zoals het woord al zegt, een natuurproduct en gevoelig voor weersomstandigheden en 

eventuele ziektes. Het risico is dan ook aanzienlijk. Vandaar dat het de voorkeur verdient reke-

ning te houden met minimaal 1 jaar, waarbij het inzaaien kan worden doorgeschoven naar sep-

tember. 

 

Een mogelijkheid om nog te versnellen is gebruik te maken van graszoden, deze zijn na een 

week of 10 goed te bespelen. De kosten voor een veld nemen dan met circa € 50.000 toe. 
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9 Conclusies 

Uit het rapport kan een aantal conclusies worden getrokken: 

• Hoe meer samenwerking er plaats vindt, hoe goedkoper het wordt. Dat geldt zowel voor de 

investeringen in de gebouwen, als voor de investeringen in de velden. De besparing is het 

gevolg van gecombineerd gebruik van voorzieningen.  

 

• Een sportpark met 9 velden, waarvan 3 kunstgrasvelden is goedkoper dan een sportpark 

met 8 velden, waarvan 4 kunstgrasvelden. De realisatie van een extra kunstgrasveld is 

duurder dan uitbreiding met een negende veld. 

 

• Het club- en kleedgebouw op de huidige locatie bouwen is duurder dan deze op een nieuwe 

locatie op het sportpark bouwen.  Dit wordt veroorzaakt door de kosten voor een tijdelijk 

club- en kleedgebouw. De afweging die hier moet worden gemaakt is of de kosten, inspan-

ning en tijd benodigd voor het wijzigen van het bestemmingsplan opwegen tegen de meer-

kosten voor de tijdelijke accommodatie. 

 

• De modellen 2a en 2b zijn nagenoeg even duur, het verschil zit in het al dan niet moeten 

dempen van een gedeelte van de watergang. 

 

• Model 5 is duurder dan de andere opties, maar heeft als voordeel dat er mogelijkheid is tot 

uitbreiding in de toekomst.  

 

• Model 6 geeft als enige model een mogelijkheid voor een nieuw club-/kleedgebouw binnen 

de huidige ruimte.  

 

• Een bestemmingsplanwijziging is in alle modellen noodzakelijk. 

 

 

 

 

 




