
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Bekostiging aanleg kunstgrasveld 

sportpark 't Doesgoor, Goor 

Registratienummer: 576782 

Voorstel: 

1. Via de Kadernota 2017 aan voetbalvereniging SV 

Hector een eenmalige bijdrage beschikbaar 

stellen van maximaal € 502.150 (incl. BTW) voor 

aanleg van een kunstgras voetbalveld op 

sportpark ’t Doesgoor in Goor 

2. De opbrengst van de verkoop van een tweetal 

percelen aan Herman Nijland groep BV storten in 

een in te stellen afschrijvingsreserve kunstgras- 

veld SV Hector en die aan te vullen ten laste van 

de Reserve majeure projecten   
  

Argumenten 

1.1 Realisatie van een kunstgrasveld op sportpark ’t 

Doesgoor past in de uitgangspunten uit de gemeente- 

lijke deelnotitie Accommodatiebeleid 2014-2017. In die 

deelnotitie wordt gepleit voor kwalitatief goede (sport-) 

accommodaties, wordt multifunctioneel gebruik en 

verdichting van accommodaties voorgestaan en is 

gekozen voor de insteek om zelfwerkzaamheid te 

vergroten. 

Door de beschikking te hebben over een kunstgras 

wedstrijdveld kan SV Hector nog meer invulling geven 

aan de sportieve en maatschappelijke taken die men 

zich ten doel heeft gesteld. Hiermee wordt ook invulling 

gegeven aan gemeentelijke speerpunten van beleid. 

Daarnaast is SV Hector bereid om zelf het onderhoud 

van het nieuwe kunstgrasveld uit te gaan voeren en is 

een bezuiniging op de onderhoudskosten mogelijk. 

1.2 Omdat sprake is van “nieuw beleid” dient dit 

voorstel volgens afspraak te worden betrokken bij de 

integrale afweging Kadernota 2017. Het voorstel is om 

de dekking van de aanvullende investeringskosten ten 

laste van de reserve Majeure projecten mee te nemen 

bij de integrale afweging in de Kadernota 2017. Dit leidt 

echter tot vertraging waardoor de feitelijke realisatie van 

beide projecten mogelijk een volledig jaar opschuift. 



2.1 De aanleg van het kunstgrasveld kan in belang- 

rijke mate worden gefinancierd door de verkoop van 

een deel van het bestaande veld 4 aan de naast- 

gelegen onderneming. Dit bedrijf (Nijland) wordt met de 

verkoop gefaciliteerd om een oplossing te creëren voor 

de parkeerproblematiek op het eigen bedrijfsperceel. 

Met het oog hierop heeft Nijland belangstelling voor 

aankoop van een deel van het bestaande veld 4 op dit 

sportpark. 

Het realiseren van extra parkeergelegenheid op eigen 

terrein heeft tot gevolg dat de directe omgeving wordt 

ontlast. 

Door een deel van dit veld te verkopen tegen een 

marktconforme prijs wordt voor een aanmerkelijk deel 

dekking gerealiseerd om de aanleg van een kunstgras- 

veld te bekostigen. 

2.2 Voor de dekking van de kapitaallasten wordt een 

nieuwe afschrijvingsreserve ingesteld, waarin de 

opbrengst van de grondverkoop wordt gestort. Door 

deze verkoop en door de besparing op onderhouds- 

kosten van natuurgrasvelden die het gevolg is van de 

aanleg van het kunstgrasveld, wordt 75% van de 

kapitaallasten van dit kunstgrasveld gedekt. 

Op deze wijze is er sprake van een win-win situatie en 

bewegen we mee op een in gang gezette maatschap- 

pelijke ontwikkeling. 

Risico’s 

Indien voor de aanleg van het parkeerterrein geen 

vergunning kan worden verleend of indien niet tijdig tot 

overeenstemming (getekende overeenkomst) wordt 

gekomen gaat deze deal niet door. Door het opnemen 

van een ontbindende voorwaarde wordt het risico van 

een financiële tegenvaller getackeld. 

Het onderhoud van sportvelden door derden vergt 

goede afstemming en ook borging van afspraken. Met 

SV Hector zullen wij hier samen nadere beheer- 

afspraken over maken, zodat er structureel sprake blijft 

van een acceptabel onderhoudsniveau van de 

gemeentelijke sportvelden. 

Met een positief besluit op dit voorstel hebben 7 van de 

9 voetbalverenigingen in Hof van Twente op hun sport- 

park de beschikking over een volwaardig kunstgrasveld. 

Met beide resterende verenigingen (VV Diepenheim en 

voetbalvereniging GFC) blijven wij in overleg om 

mogelijkheden en kansen voor hun accommodatie te 

helpen zoeken. 

Alternatieven 

Een eerste alternatief is om geen medewerking te 

verlenen omdat er nog 25% van de investeringskosten 

moet worden gedekt. Gelet op de meerwaarde van dit 

voorstel en de te realiseren oplossing voor beide 

wensen achten wij dit geen wenselijk alternatief. 



Een tweede alternatief is om de besluitvorming reeds 

nu plaats te laten vinden. Hierdoor wordt de genoemde 

vertraging voorkomen en het risico dat één van beide 

partijen afhaakt en de onderbouwing van dit voorstel 

verdwijnt voorkomen. Dit alternatief zou betekenen dat 

formele besluitvorming plaatsvindt in de raadsvergade- 

ring van 12 april 2016. De begrotingstechnische afwik- 

keling kan in dat geval verlopen via de 1° bestuurs- 

rapportage 2016. 

Uitvoering 

Met beide partijen is een strakke planning overeen- 

gekomen. Deze gaat uit van de insteek dat medio dit 

jaar door voetbalvereniging SV Hector een kunstgras 

wedstrijdveld kan worden gerealiseerd en door Herman 

Nijland groep BV parkeergelegenheid voor de eigen 

medewerkers in gebruik kan worden genomen. Indien 

één van beide onderdelen geen doorgang kan vinden 

vervallen de afspraken en blijft alles zoals het is. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de etaris, de burgemeester, 
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(geanonimiseerd)

mr- 5 drs. . Nauta-van Moorsel MPM 


