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Kernboodschap Met het vrijgeven van het krediet worden de sportvelden weer op de vereiste 

conditieniveaus gebracht zodanig dat er veilig en verantwoord gesport kan worden. 
Passend binnen onze programmadoelstelling (1.1.3) om zo veel mogelijk 
Haarlemmers in de gelegenheid te stellen tot regelmatig te bewegen en te sporten.

Behandelvoorstel voor 
commissie

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

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

Relevante eerdere 
besluiten

N.v.t.

Besluit College 
d.d. 14 november 2017

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
2. 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) geheimhouding op te leggen voor bijlage B ex art 25
Gemeentewet.

de secretaris, de burgemeester,



Besluit Raad 
d.d. ...
(wordt i: 
griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

De raad der gemeente Haarlem,

Besluit:
1. een krediet van € 1.093.055 excl. btw vrij te geven voor de 

vervangingsinvesteringen van de sportvelden voor 2018.
2. 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.

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

de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding
In het Investeringsplan (1F) zijn middelen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen op 
gemeentelijke (buiten) sportcomplexen wat betreft de sportvelden, gemeentelijke opstallen en 
kleedgebouwen. Ook zijn middelen gereserveerd ter bekostiging van de vervanging van de 
toplagen van natuurgras- en kunstgrasvelden.

De kredieten voor de vervangingsinvesteringen sportvelden, IP 81.06 en IP 81.28 uit het 
Investeringsplan 2018-2022 voor de jaarschijf 2018 worden beschikbaar gesteld aan het college. 
Het betreffen IP stelposten met budgetbevoegdheid van de raad (categorie C investeringen).
Een inhoudelijke en financiële toelichting van deze werkzaamheden worden respectievelijk in de 
bijlage A en geheime bijlage B ex art 25 Gemeentewet gegeven.

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

1. een krediet van € 1.093.055 excl. btw vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen van 
de sportvelden voor 2018.

2. 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.

3. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na 
gunning van de werken.
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3. Beoogd resultaat
Realiseren van kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties.

4. Argumenten
4.1. Kredieten uit het Investering 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)

4.2. Sportaccommodaties zijn belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur van de stad
Op goed onderhouden sportaccommodaties kunnen Haarlemmers niet alleen sporten, maar ook 
samenkomen en elkaar ontmoeten, waarbij een netwerk kan worden opgebouwd. Sociale 
netwerken zijn van groot belang voor de maatschappelijke en sociale participatie van mensen. 
Sport als middel word hiervoor ingezet.

4.3. Economisch- financieel belang gemeente om de kredieten sportvelden niet openbaar
De gemeente heeft een 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. Ze wil daarmee het 
risico beperken 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.

4.4. Start werkzaamheden combiveld DSS en Lawn bowls Kinnehim begin 2018 noodzaakt tot 
besluit in 2017 over vrijgeven van de kredieten voor vervangingsinvesteringen.
De vervanging van de halfverharding op het softbalveld bij DSS vindt om logistieke redenen al in 
eerste kwartaal 2018 plaats, volgtijdelijk vindt in de zomer de vervanging van de toplaag van het 
voetbalkunstgras plaats. Deze volgorde in werkzaamheden is wenselijk daar anders de vervanging 
van de half verharding over een nieuw kunstgrasveld plaats moet vinden en dat zal schade en 
vervuiling aan het nieuw veld met zich meebrengen. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar 
bijlage A met toelichting noodzaak investeringen sportvelden jaarschijf 2018.

Het is wenselijk het veld (bowls mat/toplaag) bij Ons Kinnehim in het vroege voorjaar van 2018 
te laten vervangen, mede omdat in mei 2018 bij Ons Kinnehim een internationaal toernooi 
gespeeld zal gaan worden, de Dutch Open, waar spelers vanuit de gehele wereld voor naar 
Haarlem komen. Om schaalvoordelen te halen is gelijktijdige inkoop van de lawn bowls mat voor 
Haarlem Bowls gewenst. De vervanging van de mat van Haarlem Bowls zal direct aansluitend 
worden uitgevoerd.

4.5. Met ombouw van gravelveld een betere optimalisering van het gebruik sportvelden op 
complex Eindenhout: vele winnaars!
Het gravelveld op het THB Eindenhout complex ligt al enkele jaren ongebruikt en is inmiddels 
afgekeurd voor (school)sportactiviteiten. Het is zeer wenselijk dit veld om te bouwen naar een 
grasveld dat voor meerdere doelen gebruikt kan worden.
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Hier zullen meerdere partijen van profiteren, waaronder Rood en Wit cricket, twee 
voetbalverenigingen (THB, Alliance) en de schoolsport.
Het uiteindelijk doel van dit project is het realiseren van een volwaardig cricketveld in 2019; waar 
nu eerst op gevoetbald kan worden. Om het veld geschikt te maken voor officiële 
voetbalwedstrijden en cricket worden ook de hekwerken en ballenvangers vervangen.
Een gekoesterde wens van Rood en Wit komt tot vervulling: volledige verhuizing van cricket 
Rood en Wit van het sportcomplex Emauslaan naar het complex Eindenhout met twee 
cricketvelden. Bijkomend voordeel is dat jeugdteams en senioren teams niet langer met grote 
groepen de weg hoeven over te steken, met alle ongemak en vooral veiligheidsrisico's door 
verkeer en fietsers van dien. De Koninklijke HFC kan het sportpark aan de Emauslaan volledig 
inzetten voor de voetbal een noodzaak met haar ledengroei tot 1900 leden.

4.6. Eind 2018 een multifunctioneler sportcomplex Eindenhout met gerenoveerd voetbalveld en 
extra grasveld
Het voetbalveld van THB (met uitloop voor de cricket) moet in 2018 worden gerenoveerd. Door 
overlap van het voetbal- en cricketseizoen is deze renovatie lastig in te plannen. Maar hiervoor is 
een oplossing gevonden. Als het gravelveld in de eerste helft van 2018 wordt omgebouwd tot 
grasveld (april-juli), kunnen hierop voetbalverenigingen vanaf het nieuwe competitiestart 
2018/2019 voetballen.
Vanaf september 2018, als het cricketseizoen voorbij is, kan het huidige voetbalveld uit de 
bespeling worden gehaald en worden gerenoveerd. Gestreefd wordt de renovatie van voor eind 
2018 te realiseren. De voetbal kan dan in 2019 over naar het gerenoveerde voetbalveld en het 
omgebouwde grasveld kan als tweede cricketveld worden ingericht.

Locatie Soort werkzaamheden
Zomervaart/Ons Kinnehim vervangen toplaag bowls mat

v.d.Aart/ Haarlem Bowls vervangen toplaag bowls mat

Eindenhout THB/Rood Wit ombouw naar natuurgrasveld incl. drainage en beregening

Eindenhout THB toplaagrenovatie voetbalveld incl. drainage en beregening

Pim Mulier/Atletiekbaan vervangen inrichtingsmateriaal disciplines atletiek

Pim Mulier/Atletiekbaan renovatie grasoppervlak binnenterrein

Pim Mulier/DSS
vervangen toplaag kunstgras voetbalveld op het combi softbal- 

voetbalveld

Pim Mulier/DSS
vervangen toplaag halfverharding softbalveld op het combi softbal- 

voetbalveld

Pim Mulier/DSS vervangen veldverlichting voetbalvelden 1 en 2 in LED verlichting

Noord Schalkwijkerweg renovatie gras voetbal(hoofd)veld Olympia

4.7. Uitgaven investeringen zijn gedekt
De uitgaven voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden voor 2018 zijn gedekt uit de 
jaarschijf 2018 binnen de IP posten 81.06 en 1P 81.28. Structureel zijn er geen negatieve 
budgettaire effecten. Uitsplitsing van het totaalbedrag naar de werkzaamheden per sportcomplex 
wordt in de vertrouwelijke bijlage B ex art 25 Gemeentewet gegeven.
De kosten onder de € 100.000 voor de projecten op het Pim Mulier sportpark (DSS en atletiek) zijn 
gebundeld omdat het een zelfde sportpark betreft. Het totaalbedrag voor werkzaamheden op het 
Pim Mulier sportpark komen op € 702.697,-.
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Voor 2018 is een bedrag van € 104.000 opgenomen dat ten laste gaat van de stelpost programma 7 
dekking niet activeren investeringen < € 100.000, welke al is verwerkt in de programmabegroting 
2018-2022. Het gaat om het vervangen bowls mat bij Haarlem Bowls en de renovatie van het gras 
voetbal(hoofd)veld Olympia.

5. Risico’s en kanttekeningen
5.1. Planning oplevering werken
Met het nemen van dit raadsbesluit kan tijdig worden gestart met planvoorbereiding 
(aanbesteding /gunning) en realisatie van de werken. Het risico op uitloop van werkzaamheden is 
minimaal, de vervanging van de halfverharding op het combiveld voet- en softbal van DSS is 
enig risico en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een koude winterperiode zou voor 
vertraging kunnen zorgen. Vóór start van het voetbalseizoen (medio augustus 2018) zijn de 
voetbalvelden opgeleverd. Afwijkend hiervan wordt het voetbalveld THB begin 4e kwartaal 2018 
opgeleverd (i.v.m. afloop cricketseizoen in september 2018).

5.2. Uitkomst RIVM milieuonderzoek rubber ingestrooide kunstgrasvelden geen invloed op 
raadsbesluit
Naar aanleiding van de uitzending Zembla “Tot op de bodem” op 11 oktober jl. start het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek naar de mogelijke milieu effecten van 
rubber ingestrooide kunstgrasvelden. Ze heeft hiervoor het RIVM opdracht gegeven. In het 
krediet voorstel zijn geen rubber ingestrooide kunstgrasvelden opgenomen. De toplaag van het 
DSS combi voetbal- en softbalveld is met TPE ingestrooid. Hiervoor is gekozen in 2007 vanwege 
de grote oppervlakte van dit combiveld en de bespeling van dit veld het hele j aar door. Met TPE 
instrooi is de kans op hittevorming boven het veld bij warme zomerse dagen kleiner.

6. Uitvoering
6.1. Aanbesteding en oplevering
Na besluitvorming door de raad 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 kan de raad de geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet voor 
de bijlage B behorend bij dit raadsvoorstel opheffen.

6.2. Communicatie gebruikers sportaccommodaties
SRO Kennemerland informeert na besluitvorming van de raad genoemde verenigingen over de 
uitvoering van de werkzaamheden op hun sportpark. Zij maakt met deze verenigingen afspraken 
over communicatie naar de leden, planning van de werkzaamheden en de oplevering.

7. Bijlagen
Met deze nota worden de volgende openbare bijlage A en vertrouwelijke bijlage B ex. Art 25 
Gemeentewet meegestuurd:

Bijlage A: Toelichting noodzaak investeringen sportvelden jaarschijf 2018 
Bijlage B: Invulling stelposten IP 81.06 en IP 81.28 jaarschijf 2018
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