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1. Inleiding
In het Investeringsplan (IP) zijn middelen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen van de 
sportvelden, gemeentelijke opstallen en kleedgebouwen op gemeentelijke (buiten) sportcomplexen de 
toplagen van natuurgras- en kunstgrasvelden.
De kredieten voor de vervangingsinvesteringen sportvelden uit het Investeringsplan 2016-2021 voor de 
jaarschijf 2017 betreffen IP stelposten met budgetbevoegdheid van de raad (categorie C investeringen) 
en worden na besluitvorming beschikbaar gesteld aan het college.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. een krediet van € 1.035.866 excl. btw beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen 
van de sportvelden in 2017.

2. daartoe vooruitlopend op de actualisatie van het IP 2016-2021 de restant kredieten uit de IP- 
posten 81.06 en 81.28 voor jaarschijf 2016 en beschikbaar krediet voor jaarschijf 2017 op 
deze IP posten vrij te geven ter besteding.

3. tot uitvoering van de vervangingsinvesteringen van de drie voetbal kunstgrasvelden over te 
gaan nadat het college een keuze heeft gemaakt voor het soort instrooimateriaal op de 
(voetbal)kunstgrasvelden en de raadscommissie hierover heeft geïnformeerd.

4. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid 
aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college 
opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in zijn 
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.

5. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na gunning 
van de werken.

3. Beoogd resultaat
Realiseren van kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties.

4. Argumenten
Kredieten uit het Investeringsplan Sport sluiten aan op programmabegroting 1 
Kredieten voor investeringen in sportaccommodaties dragen bij aan programma 1 ‘maatschappelijke 
participatie’ binnen het beleidsveld Onderwijs en Sport om Haarlemmers in de gelegenheid te stellen 
tot regelmatig te bewegen en te sporten (programmadoelstelling 1.1.3)

Sportaccommodaties zijn belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur van de stad 
Op goed onderhouden sportaccommodaties kunnen Haarlemmers niet alleen sporten, maar ook samen
komen en elkaar ontmoeten. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de maatschappelijke en 
sociale participatie van personen, waaronder kwetsbare groepen. Sport als middel wordt hiervoor 
ingezet.

Eerder vrijgeven van kredieten sportvelden uit de jaarschijven 2016 en 2017 noodzakelijk 
De actualisatie van het Investeringsplan 2016-2021 vindt bij behandeling van de Kadernota plaats in 
mei 2017. Vanwege de aanbesteding/gunningsprocedure en de realisatie van de IP werken is dit 
besluitmoment te laat om vóór de start van het voetbal- en hockeyseizoen (medio augustus 2017) de 
voetbal- en hockeyvelden op te leveren. Vooruitlopend op deze actualisatie worden de restantkredieten



uit jaarschijf 2016 en beschikbare kredieten in jaarschijf 2017 binnen de stelposten IP 81.06 en 1P 
81.28 uit het vastgestelde IP Sport 2016-2021 vrij gegeven ter besteding.

Uitgaven investeringen zijn gedekt
De uitgaven voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden voor 2017 zijn gedekt uit de 
jaarschijven 2016 en 2017 binnen de IP posten 81.06 en IP 81.28. Hierbij is uitgegaan van het gebruik 
van rubbergranulaat als instrooimateriaal voor de drie voetbalvelden.
Uitsplitsing van het totaalbedrag naar de werkzaamheden per sportcomplex wordt in de vertrouwelijke 
bijlage B ex art 25 Gemeentewet gegeven.

Jaarschijf 2017
Locatie Soort werkzaamheden
v.d.Aart/OG kunstgras veld 1 vervangen kunstgras toplaag
Oost. de Br./Geel-Wit trainingsveld ombouw natuurgras naar kunstgrasveld
Zwemmersln/United Davo kunstgrasveld vervangen kunstgras toplaag

HMC Saxenburg kunstgrasveld 1 vervangen kunstgras toplaag zand ingestrooid veld

HMC Saxenburg kunstgrasveld 2 vervangen kunstgras toplaag

Economisch- financieel belang om de kredieten sportvelden niet openbaar te maken 
De gemeente heeft economisch en financieel belang (als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en 
onder b van de Wet openbaarheid van bestuur WOB, lid 2 b) bij het niet openbaar maken van de 
kredieten voorafgaand aan de gunning van de diverse werken. Hiermee wordt het risico beperkt dat 
externe partijen de aanneemsom toerekenen naar de beschikbaar gestelde kredieten.
Het college heeft in dit verband de voorlopige geheimhouding opgelegd op bijlage B op grond van 
artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Deze voorlopig opgelegde geheimhouding dient door de 
raad in zijn eerstvolgende raadsvergadering te worden bekrachtigd op basis van artikel 25, derde lid 
van de Gemeentewet. De geheimhouding kan door de raad worden opgeheven na gunning.

Uitkomst onderzoek gezondheidsrisico ’s kunstgrasvelden van het RIVM
Uit het onderzoek van het RIVM in december 2016 is gebleken dat kunstgrasvelden met rubber
granulaat ingestrooid veilig gebruikt kunnen worden door sporters. Het ministerie VWS, de KNVB, 
Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), en GGD GHOR hebben het advies van RIVM 
overgenomen.
Het onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) over de risico’s van rubbergranulaat voor zebravisjes 
geeft ten opzichte van de rapportage van het RIVM geen aanvullende inzichten.

Uitstellen vervangingen voetbal kunstgrasvelden
De VSG inventariseert voor- en nadelen van de diverse soorten instrooimateriaal op kunstgras (ook 
wel infillsoorten genoemd). De resultaten worden in maart verwacht. Ook de kosten van de 
verschillende infillsoorten worden dan duidelijk. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt door het 
college. Een schrijven hierover wordt naar verwachting eind maart aan de raadscommissie ter 
informatie aangeboden. Hierna wordt tot uitvoering van de vervangingsinvesteringen voetbalvelden 
voor United Davo, Onze Gezellen en Geel Wit overgegaan.
Het is hierdoor mogelijk dat de gerenoveerde voetbalvelden niet vóór start van het voetbalseizoen 
beschikbaar zijn. Bij vertraging (in de start) van de renovatiewerkzaamheden kunnen United Davo en 
Onze Gezellen uitwijken naar nabij gelegen andere velden in Haarlem.

2016/592316 Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017
2



Eigen verenigingsbijdrage Hockeyvereniging Saxenbrug is voorwaarde voor ombouw tot waterveld 
Hockeyvereniging Saxenbrug wil graag één van haar twee velden ombouwen tot een waterveld. Het 
andere veld blijft een zand ingestrooid hockeyveld waarvan de toplaag moet worden gerenoveerd. 
Overeenkomstig de besluitvorming over (semi)watervelden van hockeyvereniging Haarlem (zie 
raadsbesluit (2016/91318))wordt hockeyvereniging Saxenburg ook de mogelijkheid gegeven haar 
wens tot de aanleg van een waterveld te vervullen onder dezelfde voorwaarden, zoals de bekostiging 
van de meerkosten voor de aanleg van en het onderhoud van een (semi) waterveld wat betreft de 
onderbouw en toplaag. Gelet op een eigen verenigingsbijdrage is aan MHC Saxenburg toegezegd de 
komende 5 jaar geen (semi) watervelden te financieren uit het Investeringsplan zonder een gelijke 
verenigingsbijdrage.
Omdat de hockeyvelden niet met rubbergranulaat zijn ingestrooid, kan de renovatie van deze twee 
velden worden uitgevoerd. Door tijdige besluitvorming wordt gestart met planvoorbereiding 
(aanbesteding /gunning) en realisatie van de twee hockeyvelden. Hierdoor kunnen de hockeyvelden 
vóór start van het hockeyseizoen (augustus 2017) opgeleverd zijn.

Ombouw natuurgras trainingsveld Geel Wit naar kunstgras
Er is een noodzaak om het natuurgras trainingsveldje te voorzien van kunstgras. Met de ombouw naar 
een kunstgrasveld met meer bespelingsuren kan de vereniging de trainingsuren inroosteren passend bij 
de 25% ledengroei van de afgelopen 3 jaar.

5. Risico’s en kanttekeningen
Uitgaven renovatie kunstgras voetbalvelden niet gedekt bij eventueel keuze voor andere 
instrooimateriaal
Nadere afweging met betrekking tot het instrooimateriaal op de voetbal kunstgrasvelden kan er toe 
leiden dat de kosten voor de vervangingsinvesteringskosten voor het kunstgrasveld United Davo, het 
kunstgrasveld van Onze Gezellen en de ombouw van het trainingsveld van Geel Wit hoger uitvallen 
dan het resterende gereserveerde krediet (€ 630.314). In dit geval wordt een separaat raadsbesluit 
voorgelegd.

Investeringen kunstgrasvelden United Davo en Onze Gezellen urgent
Uit de keuringstaten van de kunstgrasvelden United Davo en Onze Gezellen blijkt dat een ondergrens 
bijna bereikt is wat betreft bespeelbaarheid. Er is een noodzaak vanuit veiligheidsredenen om de 
vervanging van deze twee velden zo spoedig mogelijk te realiseren na duidelijkheid over de keuze 
voor het instrooimateriaal op kunstgras voetbalvelden.

6. Uitvoering
Aanbesteding en oplevering
Na besluitvorming start SRO Kennemerland BV als opdrachtnemer met de aanbesteding / gunning 
van de werken. SRO Kennemerland dient na de aanbesteding gemeente Haarlem te melden aan wie is 
gegund en voor welke aanneemsom. SRO Kennemerland is hierbij gebonden aan het gemeentelijk 
inkoop en aanbestedingsbeleid van gemeente Haarlem en daarbij horende algemene voorwaarden, 
naast de nationale en internationale wet- en regelgeving voor inkoop en aanbesteding.
Na gunning van de werken heeft de raad de geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet voor de 
bijlage B behorend bij dit raadsvoorstel op.

Communicatie gebruikers sportaccommodaties
SRO Kennemerland informeert genoemde verenigingen over het genomen raadsbesluit. Zij maakt met 
deze verenigingen afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden, de oplevering en de 
communicatie naar de leden.
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7. Bijlagen
Met deze nota worden de volgende openbare bijlage A en vertrouwelijke bijlage B beide ex. Art 25 
Gemeentewet meegestuurd:

Bijlage A: Toelichting investeringen sportvelden jaarschijf 2017
Bijlage B: Invulling stelposten IP 81.06 en IP 81.28 jaarschijf 2017 (geheim)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

2016/592316 Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017
4



8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit
1. een krediet van € 1.035.866 excl. btw beschikbaar te stellen voor de vervangingsinvesteringen 

van de sportvelden in 2017.
2. daartoe vooruitlopend op de actualisatie van het IP 2016-2021 de restant kredieten uit de IP- 

posten 81.06 en 81.28 voor jaarschijf 2016 en beschikbaar krediet voor jaarschijf 2017 op 
deze IP posten vrij te geven ter besteding.

3. tot uitvoering van de vervangingsinvesteringen van de drie voetbal kunstgrasvelden over te 
gaan nadat het college een keuze heeft gemaakt voor het soort instrooimateriaal op de 
(voetbal)kunstgrasvelden en de raadscommissie hierover heeft geïnformeerd.

4. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid 
aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college 
opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in zijn 
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.

5. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na gunning 
van de werken.

Gedaan in de vergadering van ... 6-APR.Mdt ingevuld door de griffie)

De griffier 4 De voorzitter
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