Raadsstuk
Onderwerp: Aanleg cricketveld H.C.C. Rood en Wit
BBV nr: 2016/390039
1. Inleiding
In jaarschijf 2016 van het IP sport (IP 81.28) staat € 300.000 gereserveerd voor de mogelijke
realisatie van een hockeykunstgrasveld op het EDO terrein. In het raadsstuk over de invulling van de
stelposten sportvelden (2016/91318) is gemeld dat deze reservering wordt geactiveerd nadat o.a. is
voldaan aan de acceptatie kandidaatstelling EDO voor het KNHB lidmaatschap en het bestaansrecht
c.q. levensvatbaarheid voor een extra hockeyvereniging in regio Zuid Kennemerland is bewezen.
Door het niet toelaten van HFC EDO als kandidaat lidmaatschap door het bondsbestuur van de
KNHB ontbreekt de noodzaak voor de aanleg van een hockeykunstgrasveld. Voorgesteld wordt het
budget voor een hockey kunstgrasveld op het EDO terrein anders in te zetten. In dit raadsstuk wordt
een investeringsvoorstel gedaan voor de aanleg van een cricketveld voor H.C.C. Rood en Wit.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een cricketveld op het
complex Eindenhout inclusief aanvullende inrichting van het complex;
2. de kosten voor deze investering te dekken uit de IP post 81.28 aanleg hockeyveld EDO
onderbouw.
3. Beoogd resultaat
De aanleg van een cricketveld op het sportcomplex Eindenhout om het capaciteitstekort van velden
op het sportcomplex aan de Spanjaardslaan op te lossen.
4. Argumenten
Ontbreken noodzaak voor de aanleg van een hockeykunstgrasveld EDO en geen regionaal draagvlak
Ten tijde van het raadsbesluit over de kredieten sportvelden jaarschijf 2016 liep het KNHB
onderzoek naar bestaansrecht c.q. levensvatbaarheid voor een extra hockeyvereniging EDO en de
acceptatie van de kandidaatstelling voor het KNHB lidmaatschap.
De KNHB heeft de aanvraag van HFC EDO voor kandidaat lidmaatschap niet in behandeling
genomen op basis van haar onderzoek dat aantoont dat:
1. de groei in ledencijfers van de hockeyverenigingen in de Haarlemse regio afvlakt;
2. er voldoende opvangmogelijkheden voor nieuwe hockeyleden zijn bij de omliggende
verenigingen en dat deze verenigingen geen of nauwelijks wachtlijsten kennen;
3. voor een nieuwe hockeyvereniging in de gemeente Haarlem niet of nauwelijks draagvlak
bestaat bij ander hockeyverenigingen;
Mede gelet op het bezwaarschrift van negen hockeyverenigingen uit Haarlem en regio op de publicatie
van de aanvraag van EDO voor het kandidaat lidmaatschap (benodigd voor het spelen van de
hockeycompetitie) heeft het bondsbestuur besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen.
Noodzaak realisatie cricketveld met overbezetting van het hoofdveld Koninklijke HFC
De voetbalvereniging Koninklijke HFC en cricketvereniging H.C.C. Rood en Wit hebben in de
vergadering van de raadscommissie Samenleving op 7 juli jl. aandacht gevraagd voor de
veldenproblematiek op het sportcomplex aan de Spanjaardslaan. Het knelpunt ligt bij het gebruik van
het hoofdveld door de grotere overlap van het voetbalseizoen en cricketseizoen. Rood en Wit
noemde bij het inspreken in de raadscommissievergadering d.d. 7 juli jl. desgevraagd het complex
Eindenhout als meest wenselijk alternatieve locatie voor de aanleg van een cricketveld.

Aanleg cricketveld op sportcomplex Eindenhout is haalbaar
De mogelijkheid voor de aanleg van een cricketveld op sportcomplex Eindenhout is onderzocht.
Resultaat hiervan is dat voorgesteld wordt het cricketveld aan te leggen op het complex Eindenhout
gelet op dat:
1. met de komst van de cricket er sprake is van een betere benutting van het sportcomplex
Eindenhout
2. met teruglopende softbalactiviteiten op dit complex er ruimte is voor de aanleg van een
cricketveld op het softbalveld;
3. THB voetbal, de hoofdgebruiker van het (onder)bezet complex Eindenhout, heeft
aangegeven medewerking te verlenen aan de aanleg van het cricketveld;
4. THB en H.C.C. Rood en Wit afrondende gesprekken voeren over het medegebruik van de
kantine evenals het gebruik van de kleedkamers;
5. Koninklijke HFC haar hoofdveld volledig kan inzetten voor de voetbalsport, een wenselijke
situatie voor haar ledengroei en langere competitie voor haar eerste herenteam (2e divisie).
Kosten besluit zijn gedekt
De kosten van het besluit bedragen maximaal € 100.000 excl. btw en inclusief de kosten voor
voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP 81.28
onderbouw kunstgrasveld EDO op basis van 30 jarige afschrijftermijn.
De kosten voor de aanleg van een volwaardig cricketveld zijn € 75.000. Daarnaast zijn er met de
aanleg van cricketveld nog kosten voor hekwerken/ballenvangers en verplaatsingswerkzaamheden
om een veilige en verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken op het complex. De kosten
hiervoor zijn voorlopig geraamd op € 25.000.
Het college is voornemens de overige € 200.000 uit het budget voor de voorgenomen aanleg van de
toplaag van kunstgrasveld EDO in te zetten voor de realisatie van een skatehal. Hiervoor volgt een
separaat voorstel.
5. Risico’s en kanttekeningen
Geen tijdige oplevering van het cricketveld
Doelstelling is vóór 1 mei 2017 het cricketveld op te leveren, de start van het cricketseizoen. Doordat
de aanleg van het cricketveld in de winterperiode plaatsvindt kan bij vrieskou de aanleg van het
cricketveld worden vertraagd. Maar met een reeds gestarte planvoorbereiding voor aanleg
cricketveld moet 1 mei 2017 haalbaar zijn.
6. Uitvoering
Om vóór aanvang van volgend cricketseizoen (1 mei 2017) te kunnen beschikken over een
cricketveld moet de uitvoering medio oktober 2016 zijn gestart. Na het raadsbesluit start SRO
Kennemerland als opdrachtnemer met de realisatie van het cricketveld en aanpassingen voor het
sportcomplex.
7. Bijlage A:

De brief aan commissieleden Samenleving d.d. 4 juli 2016 van Koninklijke HFC en
H.C.C. Rood en Wit over de veldenproblematiek Sportpark Spanjaardslaan.

Het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris
drs R.J.A. van Noort

de loco-burgemeester,
drs C-Y Sikkema

8. Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit
1. Een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een cricketveld op het
complex Eindenhout inclusief aanvullende inrichting van het complex;
2. De kosten voor deze investering te dekken uit de IP post 81.28 aanleg hockeyveld EDO
onderbouw.

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)
De griffier

De voorzitter

