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Onderwerp: Bekostiging aanleg kunstgrasveld Markelo 

Voorstel: Aan de beheersstichting Kunstgras Markelo in oprichting een eenmalige 

gemeentelijke bijdrage beschikbaar stellen ad € 502.150 (inclusief btw) voor 

de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark Endemansdijk te 

Markelo     

1 SAMENVATTING 

In de programmabegroting 2015 is voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark 

Endemansdijk te Markelo een raming opgenomen ad € 502.150 (inclusief btw). Door realisatie 

van een kunstgrasveld op sportpark Endemansdijk in Markelo kan adequaat invulling worden 

gegeven aan de uitgangspunten van het in december 2013 vastgestelde accommodatiebeleid: 

privatisering eigendom en onderhoud, verdichting van gebruik en gebruik van minder 

wedstrijdvelden. 

Inmiddels zijn met het bestuur van voetbalvereniging Sportclub Markelo in constructief overleg 

afspraken gemaakt op welke wijze die invulling op sportpark Endemansdijk in Markelo vorm 

gegeven kan worden. 

In dit voorstel zullen wij u hierover nader informeren en voorstellen het beoogde investerings- 

bedrag onder aanvullende voorwaarden beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt m.b.t. de 

toekomstige vervanging van kunstgrasvelden en inzake toekomstige kunstgras projecten 

aangegeven hoe we daarmee om willen gaan. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In 2007 is in Hof van Twente gestart met het investeren in de aanleg van kunstgras sport- 

velden op de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Sindsdien zijn bij de voetbal- 

verenigingen Rood Zwart, SV Delden, VV Twenthe, W.V.V. en VV Bentelo en bij hockey- 

vereniging G.M.H.C. in totaal 8 kunstgrasvelden aangelegd. Verenigingen betalen voor het 

gebruik van deze velden een vastgestelde huurvergoeding (2x huurbedrag natuurgras veld). 

Vanaf de start van de realisatie van de gemeentelijke kunstgrasvelden was Sportclub Markelo 

ook in voor een dergelijk veld op sportpark Endemansdijk. Met de nu beschikbare middelen en 

de insteek van het bestuur van Sportclub Markelo om ook zelf daadwerkelijk de handen uit de 

mouwen te steken is er ons inziens nu een goede mogelijkheid om inhoud te geven aan het 

geschetste gemeentelijke accommodatiebeleid. 



  

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Gemeentelijk accommodatiebeleid-/visie, zoals in december 2013 door uw raad vastgesteld, 

de vastgestelde programmabegroting 2015 en het gemeentelijk inkoop-/aanbestedingsbeleid. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Dit voorstel voorziet erin dat voetbalvereniging Sportclub Markelo deze zomer de beschikking 

krijgt over een kunstgras voetbalveld, dat voldoet aan de (sporttechnische) eisen, zoals deze 

door overkoepelende sportorganisaties voor wedstrijd- en trainingsgebruik voor Nederlandse 

voetbalverenigingen zijn opgesteld. 

Eendachtig de gestelde gemeentelijke uitgangspunten zijn met deze sportvereniging onder- 

handelingen gevoerd om voor deze accommodatie de gewenste randvoorwaarden te creëren. 

Hierdoor wordt alvast voor een deel vooruit gelopen op de insteek om beheer en onderhoud 

van gemeentelijke buitensportaccommodaties (verder) te privatiseren en ook om op de kosten 

daarvan te besparen. E.e.a. zoals in het gemeentelijk accommodatiebeleid als vertrekpunt is 

opgenomen. Voor realisatie van het kunstgrasveld en uitvoering van de onderhoudswerk- 

zaamheden zal een stichting Kunstgras Markelo worden opgericht. 

Voor toekomstige vervanging van kunstgrasvelden (toplagen) is tot en met 2011 € 193.000 

gereserveerd. Inclusief het nieuwe veld van Sportclub Markelo is er in de toekomst sprake van 

9 velden die naar verwachting na maximaal 15 jaar na ingebruikname moeten worden voorzien 

van een nieuwe kunstgras toplaag/sporttechnische laag. Wij zijn voornemens u in de Kader- 

nota (integrale afweging) over de gemeentelijke insteek inzake bekostiging van toekomstige 

kunstgrasvervangingen een voorstel voor te leggen. Hierover zullen wij ook in overleg treden 

met betrokken sportverenigingen. 

Toekomstige kunstgraswensen van buitensportverenigingen die nog niet zijn voorzien van een 

kunstgrasveld van wedstrijdafmetingen (voetbalverenigingen Hector, G.F.C en Diepenheim en 

korfbalvereniging Zwart Wit) willen wij toetsen aan de vigerende planningsnormen en de finan- 

ciële dekking van investeringen separaat bezien. Daarbij dient er in elk geval sprake te zijn van 

een kwantitatieve noodzaak en/of van financiële voordelen in de exploitatiesfeer. Daarbij staan 

wij een maatwerkoplossing voor. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De planvorming voorziet erin dat de gemeente voor de aanleg van het kunstgrasveld op de 

plek van het huidige hoofdveld van sportpark Endemansdijk te Markelo een maximale bijdrage 

beschikbaar stelt ad € 502.150 (inclusief BTW) aan de beheersstichting die voor het 

exploiteren van dit veld wordt opgericht. Tevens zal de stichting uit eigen middelen en deels 

door zelfwerkzaamheid het pupillenveld van kunstgras voorzien. Daarnaast worden via de 

beheersstichting alle onderhoudswerkzaamheden aan de kunstgrasvelden alsmede aan de 

natuurgrasvelden, die op grond van de vigerende planningsnormen niet noodzakelijk zijn, 

uitgevoerd. 
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Om tegemoet te komen aan de gemeentelijke randvoorwaarden is met het bestuur van 

Sportclub Markelo het volgende overeengekomen: 

- _ Het achterste trainingsveld wordt niet meer gehuurd door Sportclub. Dit veld, dat ook is 

beoogd voor herstel van de waterloop (Beusberger waterleiding), valt hierdoor vrij. 

- Door de stichting in oprichting worden de onderhoudswerkzaamheden verricht aan het 

kunstgrasveld, het pupillenveld, het 2° trainingsveld en veld 5. Hiermee wordt vooruit 

gelopen op de insteek tot privatisering van het onderhoud van de gemeentelijke 

buitensportaccommodaties. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van 

veld 2, veld 3 en veld 4. Dit zijn de velden die naast het kunstgras hoofdveld noodzakelijk 

zijn om aan de gestelde planningsnormen te voldoen. Als bijlage bij dit raadsvoorstel is een 

plattegrond gevoegd van sportpart Endemansdijk te Markelo. 

- _ Op deze wijze wordt een besparing bereikt welke naar onze mening recht doet aan een 

gemeentelijke investering in kunstgras. De jaarlasten van een investering ad € 502.150 

bedragen € 42.380. De besparing (onderhoudskosten voor 4,5 veld) bedraagt per saldo 

per jaar afgerond € 26.000. Daarnaast is met Sportclub Markelo overeen gekomen dat de 

vereniging voor de kunstgrasvelden de huur voldoet die nu gemoeid is met de huur van 

beide (natuurgras) velden. Dit bedrag komt in vergelijking met de huidige situatie overeen 

met een lagere huurvergoeding door Sportclub te betalen van afgerond € 2.000. Met een 

besparing van € 24.000 kunnen de investeringslasten grotendeels worden 

gecompenseerd. E.e.a. zoals dat als vertrekpunt in de programmabegroting is opgenomen. 

4.C Wat mag het kosten? 

In de programmabegroting is ten laste van de reserve majeure projecten voor deze investering 

€ 502.150 inclusief btw (€ 415.000 excl.) geraamd. Dit is, op basis van ervaringsgegevens, het 

bedrag dat benodigd is voor de realisatie van een kunstgrasveld, inclusief alle benodigde 

inventaris, veldverlichting, bestrating etc. 

Voor realisatie, onderhoud en beheer van dit kunstgrasveld wordt de stichting Kunstgras 

Markelo opgericht. De stichting heeft als taak om, overeenkomstig het gemeentelijke beleid 

zoals door u vastgesteld in de notitie Accommodatiebeleid 2014-2017, van de afgesproken 

velden op sportpark Endemansdijk het gebruik en onderhoud te regelen en bekostigen. 

De beoogde gemeentelijke bijdrage betreft een voorlopig bedrag. Op basis van werkelijke 

kosten wordt na de aanleg afgerekend. Bedragen de kosten meer dan dit bedrag, dan blijft de 

gemeentelijke bijdrage maximaal € 502.150 inclusief btw. Vallen de investeringskosten lager 

uit dan voorzien, dan is de (uiteindelijke) gemeentelijke bijdrage gelijk aan dat kostenniveau. 

4.D Wat is het alternatief? 

Geen medewerking verlenen aan het verzoek van Sportclub Markelo om een kunstgrasveld te 

bekostigen, indien er in uw optiek onvoldoende sprake is van (inhoudelijke) afspraken, die 

voldoen aan de gemeentelijke insteek (in gebruik houden van teveel voetbalvelden of omdat er 

onvoldoende onderhoudskosten worden vrijgespeeld). 

4.E Wat is het risico? 

Het onderhoud van sportvelden door derden vergt goede afstemming en ook borging van 

afspraken. Met de stichting zullen we hier samen nadere beheerafspraken over maken, zodat 

er structureel sprake blijft van een acceptabel onderhoudsniveau van deze gemeentelijke 

sportvelden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Op basis van de insteek in dit voorstel worden de afspraken met de beheersstichting in 

oprichting nader uitgewerkt en kan men overgaan tot de aanleg van het veld. Na afronding van 

de werkzaamheden zal op de gebruikelijke manier worden afgerekend en kan dit project 

worden afgesloten. 



5 COMMUNICATIE 

Met het bestuur van Sportclub Markelo is een aantal keren op prettige en constructieve wijze 

overleg gevoerd over dit eindplan. Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat er nu een 

prima basis is overeengekomen om sportpark Endemansdijk te voorzien van een kunstgras 

voetbalveld. 
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