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Uitvoering van het raadsbesluit "Keuze toe te passen infill-materiaal bij de ontwikkeling van nieuwe
kunstgrasvelden en het vervangen van kunstgrasvelden in gemeente Woerden" (17R.00228)

Kennisnemen van:

Het proces met betrekking tot de besluitvorming over het in Woerden toe te passen infill-materiaal.

Inleiding:

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om:
1. Een proefproject te doen met nieuw vullingsmateriaal bij kunstgrasvelden:
a. waarbij het hoofdveld en veld 6 van Sportlust '46 worden vervangen voor nieuwe
kunstgrasvelden metTPE als vullingsmateriaal;
b. de aanbesteding en aanleg hiervan voor 23 september 2017 uit te voeren;
c. hiervoor in 2017 een extra krediet beschikbaar stellen van C 250.000 waarvan de
kapitaallasten van circa ë 8.000 meegenomen worden in de begroting 2018 en verder.
2. In oktober een brede discussie ten aanzien van scenario's voor de keuze van een
vullingsmateriaal voor nieuwe en huidige kunstgrasvelden te organiseren, waartoe het College een
raadsvoorstel aanlevert waarin:
a. de voor- en nadelen van verschillende vullingsmaterialen worden uitgewerkt;
b. de verschillende vervangingsscenario's voor de komende twaalf jaren, inclusief de
effecten op de investeringsbegroting aan bod komen;
c. de evaluatie van de harmonisatie van huurtarieven van (buiten)sportverenigingen is
meegenomen;
d. een financiële doorvertaling is gemaakt van de verschillende scenario's waarbij ook
effecten op de huurtarieven zichtbaar zijn;
e. de eerste ervaringen van aanleg en gebruik bij Sportlust '46 zijn meegenomen.

Kernboodschap:
Ten aanzien van het raadsbesluit zijn de volgende zaken te melden
1.
Het proefproject bij Sportlust '46 wordt momenteel uitgevoerd.
2.
Ten aanzien van de uitvoering van het tweede punt ziet het college zich genoodzaakt om een
aangepast tijdpad te hanteren:
Op 14 september wordt een informatiebijeenkomst voor de buitensportverenigingen

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden verenigingen geïnformeerd over de
actualisatie van de harmonisatie van de buitensporttarieven en de implicaties voor de tarifering
van de verschillende scenario's met betrekking tot infill.
Op 18 september wordt bij de vergadering van het Sportoverleg de actualisatie van de
harmonisatie voor advies voorgelegd aan het Sportoverleg.
Op 21 september wordt uw raad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst conform het
raadsbesluit geïnformeerd over de verschillende vullingsmaterialen voor de
kunstgrasvoetvalvelden en de financiële doorvertaling van de verschillende scenario's op de
gebruikerstarieven van de sportverenigingen.
De input van deze drie sessies verwerken wij in een raadsvoorstel ten behoeve van bespreking
en besluitvorming in de commissie en raad van november in plaats van oktober.
Het college is van mening dat met bovengenoemde opzet recht wordt gedaan aan het verzoek van uw raad
om een brede discussie ten aanzien van de verschillende scenario's te voeren. Dit leidt er echter toe dat de
besluitvorming een maand later plaats vindt dan in het oorspronkelijke besluit, immers: de deadline voor het
aanleveren van stukken voor de raad van oktober ligt nog vóór de hierboven genoemde overleggen.
Afwegingen, input en ideeën uit de sportverenigingen en het sportoverleg en uit uw eigen raad zouden
daardoor niet meer integraal meegenomen kunnen worden in het raadsvoorstel. Het college zou dit een
onwenselijke situatie vinden en volgt daarom bij de uitvoering van het raadsbesluit bovengenoemde
aangepaste planning.

Financiën:

n.v.t.

Vervolg:

De uitvoering van het raadsbesluit zal verder verlopen volgens bovengenoemde planning.

Bijlagen:
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Onderwerp:

Keuze toe te pa ssen infill-ma teria a l bij de ontwikkeling va n nieuwe kunstgra svelden
en het verva ngen va n kunstgra svelden in gemeente Woerden

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

28 ma a rt 2017

a
v n:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepa a lde in de Gemeentewet;

besluit:

1.

Een proefproject te doen met nieuw vullingsma teria a l bij kunstgra svelden:
a. wa a rbij het hoofdveld en veld 6 va n Sportlust '46 worden verva ngen voor nieuwe
kunstgrasvelden m e t T P E a ls vullingsma teria a l;
b. de a a nbesteding en a a nleg hierva n voor 23 september 2017 uit te voeren;
c. hiervoor in 2017 een extra krediet beschikba a r stellen va n C 250.000 wa a rva n de
kapitaallasten va n circa ë 8.000 meegenomen worden in de begroting 2018 en verder.

2.

In oktober een brede discussie ten a a nzien va n scena rio's voor de keuze va n een
vullingsmateriaal voor nieuwe en huidige kunstgra svelden te orga niseren, wa a rtoe het
College een ra a dsvoorstel a a nlevert wa a rin:
a. de voor- en na delen va n verschillende vullingsma teria len worden uitgewerkt;
b. de verschillende verva ngingsscena rio's voor de komende twa a lf jaren, inclusief de
effecten op de investeringsbegroting a a n bod komen;
c. de eva lua tie va n de ha rmonisa tie va n huurta rieven va n (buiten)sportverenigingen is
meegenomen;
d. een fina nciële doorverta ling is gemaakt va n de verschillende scena rio's wa a rbij ook
effecten op de huurta rieven zichtba a r zijn;
e. de eerste erva ringen va n a a nleg en gebruik bij Sportlust '46 zijn meegenomen.

Aldus besloten door de ra a d va n de gemeente Woerden in zi
openbare verga dering, gehouden op

20 a pril 2017
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