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Beleid kunstgrasvelden

Geacht bestuur,
Op verzoek van wethouder P. van Zwanenburg is het college van burgemeester en
wethouders recent geïnformeerd over wensen van diverse sportverenigingen met betrekking
tot het aanleggen van kunstgras wedstrijdvelden.
In het collegeprogramma 2010-2014 “De Nieuwe Gemeente” is een voorkeur uitgesproken
voor uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden in met name die kernen in onze gemeente
waar nog geen kunstgrasvelden zijn aangelegd. Als randvoorwaarde is opgenomen dat
investeringen in kunstgras uitsluitend kunnen plaatsvinden, indien daarvoor voldoende
financiële middelen beschikbaar worden gesteld.
Kunstgras wensen beperken zich niet tot de kernen Markelo, Diepenheim en Bentelo. Ook
andere voetbal- en korfbalverenigingen hebben zich voor een kunstgrasveld uitgesproken.
Inmiddels is van acht verenigingen bekend dat zij in beginsel ook graag de beschikking willen
hebben over een kunstgras wedstrijdveld.
In deze brief infomeren wij u op beknopte wijze over onze bevindingen. Deze kunt u in
uitgebreidere vorm terugvinden in bijgevoegde memo “kunstgras” dd. 9 december 2013.
Planningsnormen
Op basis van het aantal competitie spelende teams in het seizoen 2013-2014 is de behoefte
aan wedstrijd- en trainingsvelden opnieuw in beeld gebracht. Ten opzichte van gegevens uit
het seizoen 2012-2013 is er nauwelijks sprake van wijzigingen.

De volgorde in bezettingsgraad van de velden bij de voetbalverenigingen, die niet de
beschikking hebben over een kunstgras wedstrijdveld, is als volgt berekend:
1. VV Bentelo (huren twee wedstrijdvelden en zijn er twee nodig).
2. GFC Goor (huren drie wedstrijdvelden en zijn er twee nodig).
3. SV Hector (huren drie wedstrijdvelden en zijn er twee nodig).
4. VV Diepenheim (huren 3 wedstrijdvelden en zijn er twee nodig).
5. Sportclub Markelo (huren 5 wedstrijdvelden en zijn er drie nodig).
Voor wat betreft “trainingsuren” heeft VV Bentelo ook de grootste druk op het bestaande
(gras)trainingsveld.
Kosten
Uit eerdere berekeningen blijkt dat de kosten van een kunstgrasveld in vergelijking met twee
natuurgrasvelden hoger blijven. De oorzaak hiervan is met name gelegen in de hoogte van de
investeringskosten. Per kunstgrasveld (inclusief hekwerk, ballenvangers, veldverlichting en
bestrating) bedragen deze circa € 400.000.
Conclusie
Er zijn geen mogelijkheden om de gewenste kwalitatieve verbetering door middel van het
realiseren van kunstgrasvelden volledig door de gemeente te laten bekostigen. De
gemeentelijke bijdrage zou kunnen komen in de vorm van een investeringssubsidie en/of door
middel van het herbestemmen van vrij te komen middelen ten aanzien van de bestaande
buitensportaccommodaties. Met andere woorden, het heeft onze voorkeur eventuele
kunstgraswensen bij de uiteindelijke maatwerk afspraken per buitensportaccommodatie te
betrekken.
Wij vertrouwen erop u hiermee vooreerst voldoende te hebben ingelicht. Voor nadere
informatie kunt u desgewenst contact opnemen met onze bovengenoemde medewerker.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

mevr. A.M. Ouwehand
Afdelingsmanager maatschappelijke ontwikkeling
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