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Onderwerp: aanvraag kunstgrasveldje bij KBS Erve 

Hooyerinck 

Registratienummer: 612305 

Voorstel: 

1. een bedrag van € 34.549,- beschikbaar te stellen 

en dit ten laste te brengen van de Algemene 

Reserve 

  
  

Argumenten 

1. De gemeente Hof van Twente stelt een bedrag 

van € 34.549,- beschikbaar en brengt dit ten laste 

van de Algemene Reserve. 

Op 26 november 2014 heeft de schooldirectie van 

KBS Erve Hooyerinck aan ons college gevraagd mee 

te willen denken aan een verbetering van de speel- 

voorzieningen in de waterberging aan de zuidzijde 

van de school. Het gebied heeft een waterbergende 

functie gekregen dus medewerking moest vooral 

geënt zijn op het handhaven van die functie en het 

verbeteren van de speelvoorziening in relatie tot, en 

ten behoeve van, de buurt. De school heeft samen 

met de buurt en in overleg met de afdeling Openbare 

Ruimte en wethouders Scholten en Van Zwanenburg 

diverse overleggen gevoerd om hiervoor een 

oplossing te bedenken. 

Die is gevonden in de aanbieding van Happy Feet 

Sports Sytems. Het betreft de aanleg van een zand 

ingestrooid kunstgrasveldje die tevens de water- 

bergende functie verbetert. 

Erve Hooyerinck heeft 30 september 2016 een 

definitieve aanvraag ingediend, onder de vooraf 

gestelde voorwaarden, met het verzoek om een 

kunstgrasveldje aan te leggen. Erve Hooyerink bestaat 

50 jaar en heeft in dat kader door activiteiten in de 

buurt, samen met de ouderraad een bijdrage verzameld 

van € 17.000,-. 

Risico’s 

In de toekomst als de wijk Oranjebuurt is voorzien van 

een nieuw rioolstelsel, zal er meer overtollig hemel- en 

grondwater worden geloosd op de sloot. De frequentie 

dat de groene waterberging zal worden gebruikt, neemt 

dan toe (gemiddeld 2x per jaar). Dit kan gevolgen 

hebben voor de kosten van het regulier schoonmaken 

van het kunstgrasveldje; die zullen dan hoger uitvallen. 



Alternatieven 

Het alternatief is geen kunstgrasveldje aan te leggen en 

het grasveldje opnieuw in te zaaien, zoals in het 

verleden al eens vaker uitgevoerd. Dit blijkt door het 

intensieve gebruik alleen maar tot verdere achteruit- 

gang van de waterberging te leiden omdat het gras eraf 

gespeeld wordt. De problemen blijven dan en de bodem 

van de waterberging slibt alleen maar verder dicht. 

Uitvoering 

In de gesprekken met school is afgesproken dat aanleg 

alleen kans van slagen heeft wanneer de school een 

aanzienlijke bijdrage kan doen en daarbij met zelfwerk- 

zaamheid en betrokkenheid van buurt en ouders 

bijdraagt in aanleg en onderhoud. 

De aanbieding is € 51.549,- waarvan de school 

€ 17.000,- bijdraagt. De resterende kosten ter hoogte 

van € 34.549,- zijn dan voor de gemeente. In het 

onderhoudsbudget voor speelruimte (fcl 6.580.2000) is 

geen financiële ruimte voor de dekking van de aanleg- 

kosten. De reserve Bovenwijkse voorzieningen had een 

dekkingsmogelijkheid kunnen zijn, echter bij de 

Kadernota 2017 is besloten de reserve Bovenwijkse 

voorzieningen op te heffen en het resterende saldo van 

€ 275.000,- te storten in de Algemene Reserve. 

Voorgesteld wordt dan ook om het bedrag van 

€ 34.549,- ten laste te brengen van de Algemene 

Reserve. 

Het jaarlijks specialistisch onderhoud (€ 1.350,-) kan 

ten laste worden gebracht van het onderhoudsbudget 

voor speelruimte, fcl 65802000 en ecl 22370. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burggfneester, 
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drs. B. Marinussen drs-HA.M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


