
£ ( R o S d a a l llllllllllllllllilll Raadsmededeling 

Datum: 1 april 2015 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Weth. Theunis, M. van Vlimmeren, J. Koevoets, A. Kole, J. de Groot, P. van Kempen 
Onderwerp: Motie Onderzoek kunstgrasvelden buitensportaccommodaties. 
Bijlage: 1. Overzicht exploitatiekosten buitensportaccommodaties 

Inleiding 

Op 5 november heeft de gemeenteraad het college verzocht om de behoefte, mogelijkheden en 
financiële gevolgen van de aanleg van kunstgrasvelden op buitensportaccommodaties (zoals bij 
voetbalverenigingen, hockeyverenigingen, tennisverenigingen, korfbalverenigingen en 
rugbyverenigingen) te onderzoeken en de raad hierover uiterlijk 1 april 2015 te informeren; 

Doel 

Met deze raadsmededeling wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. 

Informatie 
Voor wat betreft de behoefte aan kunstgrasvelden heeft de RVF heeft de verenigingen naar hun 
mening gevraagd over kunstgras. De meeste verenigingen hebben gereageerd en het RVF bestuur 
heeft daarop de volgende reactie naar alle raadsleden gestuurd: 

"Recent is in BN De Stem een artikel verschenen waarin raadslid De Regt de suggestie doet om alle 
Roosendaalse voetbalverenigingen de bestaande velden te vervangen door kunstgrasvelden. Een 
voordeel hiervan is dat de velden het hele jaar door bespeelbaar zijn en dat de nieuwe velden veel 
intensiever kunnen worden bespeeld. De hoge kosten van aanleg worden gecompenseerd door de 
lage onderhoudskosten geeft De Regt in bedoeld artikel aan. 
Het overgrote deel van de tien bij de Roosendaalse Voetbal Federatie aangesloten 
voetbalverenigingen staat zeker positief tegenover de suggestie van De Regt. Het kunnen beschikken 
over één kunstgrasveld levert voor de verenigingen onmiskenbaar grote sportieve en organisatorische 
voordelen op, zoals een hogere bezettingsgraad en kansen voor multifunctionaliteit. 
Alle voetbalverenigingen zijn de voorbije jaren geconfronteerd met de gevolgen van zowel 
huurverhogingen als bezuinigingen. Daarnaast is op dit moment nog weinig inzicht in de mate waarin 
de aanwezigheid van (een) kunstgrasveld(en) gunstig zou kunnen uitwerken voor het verdienmodel bij 
de voetbalverenigingen. Hoewel de verenigingen graag over een kunstgrasveld willen beschikken, kan 
er pas sprake zijn van een volmondig en definitief ja als er een duidelijke en toekomstbestendige 
financiële onderbouwing is gebeurd over de kosten van aanschaf, onderhoud en vervanging van 
kunstgrasvelden en als er overeenstemming is over wie welke kosten voor zijn rekening neemt. 
De RVF is groot voorstander van nader onderzoek naar het gebruik van kunstgras en houdt zich graag 
beschikbaar voor open en constructief overleg over dit onderwerp met de gemeente Roosendaal. Wat 
de Roosendaalse Voetbal Federatie betreft, wordt in dit ovedeg ook gekeken naar de mogelijkheid van 
het leasen van kunstgrasvelden." 

Voor wat betreft de financiële gevolgen is gekeken naar de buitensportaccommodaties die eigendom 
zijn van de gemeente Roosendaal en verhuurd worden aan buitensportverenigingen (voetbal, rugby en 
korfbal). De hockeyvereniging De Pelikaan maakt volledig gebruik van kunstgrasvelden en de 
tennisverenigingen voorzien in hun eigen accommodaties. Menig tennisvereniging gebruikt all-weather 
banen. 

Om de financiële gevolgen te kunnen bepalen is er onderzoek gedaan naar de jaariijkse 
exploitatiekosten van (kunst)grasvelden. 



Een kunstgrasveld (inclusief verlichting) kost per jaar ongeveer € 42.300 aan exploitatiekosten en een 
natuurgrasveld ongeveer € 14.200. Een kunstgrasveld is dus bijna drie maal zo kostbaar als een 
natuurgrasveld. Dit wordt met name veroorzaakt door het verschil in aanschafprijs en de beperkte 
levensduur van de toplaag van een kunstgrasveld (die moet na ongeveer 10 jaar vervangen worden). 
Qua onderhoud zijn de kosten van kunstgras nagenoeg gelijk aan natuurgras. In bijlage 1 is de 
onderbouwing van de cijfers weergegeven. Deze cijfers zijn overigens in 2012 opgesteld ten behoeve 
van het vaststellen en harmoniseren van gebruikstarieven en zijn ook gecommuniceerd met de 
verenigingen. 

Bij gelijkblijvende totale kosten betekent dit dus dat drie natuurgrasvelden vervangen zouden moeten 
worden door 1 kunstgrasveld. Dit vervangen zou moeten gebeuren op het moment dat de 
natuurgrasvelden afgeschreven zijn, om kapitaalvernietiging te voorkomen. 

Wanneer bijvoorbeeld 1 of 2 velden vervangen worden door een kunstgrasveld, zal de 
gebruiksvergoeding moeten worden verhoogd zodat de uitbreiding kostendekkend is voor de gemeente 
om een financieel tekort op het beheer van buitensportaccommodaties te voorkomen. 

Op dit moment is de gebruiksvergoeding voor ongeveer 13% kostendekkend. Dit betekent dat de 
opbrengsten uit de gebruiksvergoedingen voor buitensportaccommodaties 13% van de (theoretische) 
kostprijs dekt. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethouder voor sport, 

dr. A.A.B. (Toine) Theunis 



Natuurgras wedstrijdveld 
Natuurgras trainingsveld met verlichting 
Natuurgras training zonder veriichting 

WeTraveld (Grassmaster) 

Kunstgras voetbalveld bovenlaag 
Kunstgras voetbalveld onderlaag 

Natuurgras wedstrijdveld 
Natuurgras trainingsveld 

Verhard handbalveld 

Honkbal (12100 m2) 

Jeug honkbalveld (5950 m2) 

Atletiekbaan 

Gebouw per m2 

Groen per sportpark m2 

v e r v a n g i n g s 
w a a r d e 

a fsc l i r i j v ings-
termi jn 
in j a r e n 

a f s c h r i j v i n g s 
bedrag 

ren te 
percen tage 

4 , 2 5 % 

rente 
bedrag 

f ict ieve 
i tapitaai lasten 

130.000 30 4.333 4,25% 2.763 7 .096 
150.000 30 5.000 4,25% 3.166 8 .188 
130.000 30 4.333 4,25% 2.763 7 .096 

280.000 30 9.333 4,25% 5.950 15 .283 

175.000 10 17.500 4,25% 3.719 21219 
275.000 30 9.167 4,25% 5.844 15010 3 6 . 2 2 9 

145.000 30 4.833 4,25% 3.081 7 9 1 5 
165.000 30 5.500 4,25% 3.506 9 0 0 6 

80.000 25 3.200 4,25% 1.700 4 9 0 0 

225.000 30 7.500 4,25% 4.781 12281 
125.000 30 4.167 4,25% 2.656 6 8 2 3 

1.340.000 30 44.667 4,25% 28.475 73142 
7 3 . 1 4 2 

1.200 25 48 4,25% 26 74 

36 40 1 4,25% 1 2 

Voetbal - Natuurgras wedstrijdveld (st) 
Voetbal - Natuurgras trainingsveld met verlichting (st) 
Voetbal - Natuurgras trainingsveld zonder verlichting (st) 
Voetbal - WeTraveld (st) 
Voetbal - Kunstgrasveld (st) 
Rugby - Natuurgras wedstrijdveld (st) 
Rugby - Natuurgras trainingsveld (st) 
Handbal- Asfalt (st) 
Honkbalveld 
Jeugd honkbalveld 
Atletiek - Atletiekbaan (st) 
Gebouw (m2) 
Groen binnen sportpark (m2) 
Organisatiekosten gemeente 

onderhouds-
norm 

6.000 
6.000 
6.000 
4.000 
6.000 
6.000 
6.000 
1.000 
5.000 
4.000 

11.500 
17 

0,87 

fictieve 
icapitaals-

lasten 

7.096 
8.188 
7.096 

15.283 
36.229 
7.915 
9.006 
4.900 

12.281 
6.823 

73.142 
74 

tale last* 

13.096 
14.188 
13.096 
19.283 
42.229 
13.915 
15.006 
5.900 

17.281 
10.823 
84.642 

91 

160.000 

Onderbouwing v e r v a n g i n g s w a a r d e vervang ings
Sport T y p e ve ld B e s t a a n d e uit: w a a r d e 
Voetbal Natuurgras wedstr i jdveld ve ld , inclusief drainage, verharding, leunhekwerken, bal lenvanger' 100.000 
(veld 108x72 m.) renovatie (cultuurtechnische toplaag renovatie) 30.000 

Natuurgras trainingsveld met verl icht ing ve ld , inclusief drainage, vert iarding en ballenvangers 100.000 
renovatie (cultuurtechnische toplaag renovatie) 30.000 
verl icht ing training 20.000 

Natuurgras trainingsveld zonder verl icht ing ve ld , inclusief drainage, verharding en ballenvangers 100.000 
renovatie (cultuurtechnische toplaag renovatie) 30.000 

WeTraveld (Grassmaster) ve ld , inclusief drainage, cultuurtechnische werkzaamheden en insteken vezels 190.000 
verhardingen, ballenvangers 
renovat ie, gedeeltel i jk opnieuw insteken 70.000 
verl icht ing training 20.000 

Kunstgras voetbalveld bovenlaag toplaag kunstgras 175.000 
Kunstgras voetbalveld onderlaag onderbouw veld (cunet en sporttechnische laag) 275.000 

incl . drainage, verharding, leunhekwerken en ballenvanger* 
verl icht ing training 20.000 

Rugby Natuurgras wedstr i jdveld (8550 m2) ve ld , inclusief drainage, verharding 110.000 
renovatie (cultuurtechnische toplaag renovatie) 35 .000 

Natuurgras trainingsveld (5550 m2) ve ld , inclusief drainage, verharding 110.000 
verl icht ing 20.000 
verl icht ing 20.000 

Handbal Verhard handbalveld ve ld , inclusief verhard ing, leunhekwerk en bal lenvanger: 80.000 
(veld 44x24 m.) 

Honk- en si Honkbal (12100 m2) ve ld , inclusief drainage, gras, hal fverharding, leunhekwerk, ballenvangers 225.000 
Jeugd honkbalveld (5950 m2) ve ld , inclusief drainage, gras, hal fverharding, leunhekwerk, ballenvangers 125.000 

Atletiek Atlet iekbaan Aanlegbaan 790.000 
(400 m. baan) Inr icht ingsmater ialen 140.000 

Grondwerk 350.000 
Geluid- en l ichtinstallatie 37.000 
Nutsvoorziening 23.000 

Onderbouwing onder l ioud at let iek J a a r l i j k s 
Onderhoud inrichting 4.000 
Vervanging toplaag (C 75.000, - per 10 jaar ) 7.500 
Totale jaarl i jkse onderhoudskosten 11.500 

Aantal leden alle verenigingen: personen 


