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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2023 

 

Nummer 2022/1672810 

Portefeuillehouder Raadt, E. de 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Hamilton, V.M. & de Boorder, M.R. 

Telefoonnummer 023-5113087 

Email ghamilton@haarlem.nl 

Kernboodschap De gemeente Haarlem wil dat iedereen in Haarlem veilig kan sporten, amateurs en 

topsporters. Daarom moeten in 2023 verschillende sportvelden en -

accommodaties gerenoveerd worden. Bij de renovaties zijn duurzaamheid, 

circulariteit en klimaatbestendigheid uitgangspunt. Denk hierbij aan verkoelende 

kunstgrasvelden om hittestress te verminderen en het vervangen van 

afgeschreven veldverlichting door ledverlichting. Daarnaast zijn er nog andere 

vervangingsinvesteringen nodig, zoals het vervangen kleedkamers. 

 

Er wordt voorgesteld om in 2023 in totaal € 2.660.000 excl. btw vanuit het 

investeringsplan sport te besteden aan deze renovaties en vervangingen. In het 

gemeentelijk Investeringsplan  is hiervoor jaarlijks budget opgenomen en de 

kredietbevoegdheid ligt bij de raad. 

 

Momenteel is er sprake van sterk stijgende bouw- en materiaalkosten. In het vrij 

te geven krediet is een indexatie toegepast om de verwachte stijgende kosten op 

te kunnen vangen. 

 

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 raadsvergadering.  

 

Op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 

5.1, tweede lid aanhef en onder b van de Wet open overheid) 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 A 

behorend bij het raadsvoorstel. De geheimhouding voor de bijlage A behorend bij 

het raadsvoorstel als opgeheven te beschouwen na gunning van de werken. 
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Relevante eerdere 

besluiten 

 Raadsbesluit (2019/842194) voor het vrijgeven van kredieten voor de 

sportvelden in 2020 

 Raadsbesluit (2021 /558211) over het vrijgeven van kredieten voor de 

sportvelden in 2022 

 Strategisch Plan Klimaatadaptatie 

 Routekaart Haarlemse Duurzaamheid 

 Coalitieakkoord 2022-2026 Haarlem 

Besluit College 

d.d. 20 december 2022 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

2. Het college besluit voorts: 
a) Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding 

op te leggen aan de raad ten aanzien van de bij dit besluit behorende 

bijlage, te weten Bijlage A ‘dekkingsvoorstel investeringen sportvelden 

jaarschijf 2023’, ter bescherming van de economische en financiële 

belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid aanhef 

en onder b van de Wet open overheid. 

b) De geheimhouding op te leggen tot de werkzaamheden gegund zijn. 

c) De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad in zijn 

eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25, derde lid van de 

Gemeentewet. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842194-1-Kredieten-investeringen-sportvelden-2020-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/Getekend-raadsstuk-Vrijgeven-kredieten-investeringen-buitensport-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/20-januari/19:10/Bijlage-1-Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/20-januari/19:10/Bijlage-1-Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210430881-2-Bijlage-1-Haarlemse-Routekaart-Duurzaamheid-Routekaart-in-1-oogopslag.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 
1. Een krediet van in totaal € 2.660.000 excl. btw vrij te geven voor de 

vervangingsinvesteringen van bestaand areaal sportvelden en kleedkamers, te 
dekken vanuit IP 81.27 accommodaties sport (€ 714.000), IP 81.28 toplagen 
sportvelden (€ 1.371.000) en IP 81.28 onderlagen sportvelden (€ 575.000). 

2. Op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente 
(artikel 5.1, tweede lid aanhef en onder b van de Wet open overheid) 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 A behorend bij het raadsvoorstel. 

3. De geheimhouding voor de bijlage A behorend bij het raadsvoorstel als 
opgeheven te beschouwen na gunning van de werken. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

1. Inleiding 

Om de buitensportaccommodaties op de vereiste conditieniveaus te brengen, staan in 2023 de 

renovatie van verschillende toplagen en sporttechnische onderlagen van de sportvelden op de 

planning. Daarnaast zijn er nog andere vervangingsinvesteringen aan de buitensportaccommodaties 

nodig, zoals bijvoorbeeld het vervangen kleedkamers en het vervangen van afgeschreven 

veldverlichting door ledverlichting. Bij de renovaties zijn duurzaamheid, circulariteit en 

klimaatbestendigheid uitgangspunt.  

 

Er wordt voorgesteld om in 2023 in totaal € 2.660.000 excl. btw vanuit het investeringsplan sport te 

besteden aan deze renovaties en vervangingen. In het gemeentelijk Investeringsplan en de begroting 

is hiervoor jaarlijks budget opgenomen en de kredietbevoegdheid ligt bij de raad. 

 

De investeringen worden gedekt uit de volgende IP-posten: 

- IP 81.27 accommodaties sport (€ 714.000) 

- IP 81.28 toplagen sportvelden (€ 1.371.000) 

- IP 81.28 onderbouw sportvelden (€ 575.000) 
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2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 
1. Een krediet van in totaal € 2.660.000 excl. btw vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen 

van bestaand areaal sportvelden en kleedkamers, te dekken vanuit IP 81.27 accommodaties 
sport (€ 714.000), IP 81.28 toplagen sportvelden (€ 1.371.000) en IP 81.28 onderlagen 
sportvelden (€ 575.000). 

2. Op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid 
aanhef en onder b van de Wet open overheid) 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 A behorend bij het raadsvoorstel. 

3. De geheimhouding voor de bijlage A behorend bij het raadsvoorstel als opgeheven te 
beschouwen na gunning van de werken. 
 
 

3. Beoogd resultaat 

Op een milieubewuste en duurzame wijze worden bestaande sportvelden en accommodaties op de 

vereiste conditieniveaus gebracht zodat deze toekomstbestendig zijn. 

 

4. Argumenten 
4.1. De maatregelen geven invulling aan doelstellingen uit de programmabegroting  

De maatregelen dragen bij aan de in programma 1 'maatschappelijke participatie' verwoorde 

doelstelling om zo veel mogelijk Haarlemmers nu en in de toekomst (Groei van de Stad) in de 

gelegenheid te stellen tot regelmatig te bewegen en te sporten (programmadoelstelling 1.1.3). 

 

4.2 De maatregelen dragen bij aan de ambities van het coalitieakkoord 2022-2026 

Door de investeringen blijven de accommodaties op peil. Hierdoor worden inwoners in de 

gelegenheid worden gesteld om (veilig) te sporten in een aangename omgeving (actie punt 4.2). Bij 

de aanleg en inkoop van de sportvelden is ruimschoots aandacht voor klimaatbestendigheid, natuur 

inclusief inrichten van de sportcomplexen en circulariteit van gebruikte materialen (actiepunten 1 en 

3.3). 

 

4.3 Het nu voorliggende krediet is voorzien in het Investeringsplan Sport   

Het te verlenen krediet is gereserveerd in het Investeringsplan Sport, op de posten IP 81.27 en IP 

81.28. De geplande investeringen staan in de tabel op de volgende pagina per complex weergegeven. 
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Locatie  Soort werkzaamheden 

Onze Gezellen 
Vervangen toplaag kunstgras voetbalveld 2 – Sand-dressed Non-infill (of 
kurk/olijfpit) 

HKC Haarlem Vervangen toplaag kunstgras korfbalveld - zand 

HKC Haarlem Vervangen sporttechnische onderlaag korfbalveld – klimaat adaptief  

CKV Rapid Vervangen toplaag kunstgras korfbalveld -zand 

CKV Rapid Vervangen sporttechnische onderlaag korfbalveld – klimaat adaptief 

HKC en CKV trainingsveld Vervangen toplaag kunstgras korfbalveld trainingsveld 

HKC en CKV trainingsveld 
Vervangen sporttechnische onderlaag kunstgras korfbalveld 
trainingsveld – klimaat adaptief 

HKC en Rapid Aanleg multifunctioneel Beach sportveld 

Eindehout (THB en Houtsche 
Rugby) 

Vervangen conventionele veldverlichting door LED en uitbreiding veld 
verlichting incl. lichtmasten 

FC Haarlem - Kennemerland Realisatie verplaatsbare kleedkamers (10 stuks) 
Investeringen bestaand areaal buitensport 2023 

 

Uitsplitsing van het totaalbedrag voor vervangingsinvesteringen naar de aard van de werkzaamheden 

per sportcomplex wordt in de geheime bijlage A ex art 25 Gemeentewet weergegeven.  

 

4.4 BTW op investeringen in aanleg/renovatie sportvelden kan teruggevraagd worden 

In alle gemeentelijke budgetten en kredieten wordt gerekend met bedragen zonder BTW. Voor de 

gemeente zijn BTW kosten (meestal) terug te vorderen bij de belastingdienst vanuit het BTW 

compensatiefonds of als ‘ondernemers’- BTW. De belastingdienst beoordeelt SRO Kennemerland BV 

(SRO) als winst- beogende onderneming. Daarom kan alle BTW op de realisatie van de 

investeringen/renovatie van sportvelden als ‘ondernemers’ -BTW teruggevraagd worden. 

 

4.5 De stijgende bouwkosten worden opgevangen 

Er is sprake van fors stijgende bouwkosten. Dit brengt de realisatie van projecten in gevaar. Dit wordt 

ondervangen door de geraamde budgetten te indexeren. Er wordt geïndexeerd op basis van de 

prognose van de bouwkostenstijging voor de maand juni 2023, utiliteitsbouw nieuwbouw (totale 

opdrachtsom excl. btw) van de BDB-index. BDB is binnen de bouwwereld een kenniscentrum op 

gebied van bouw(kosten)data en levert betrouwbare en actuele informatie op het gebied van 

bouw(kosten)data en kostenontwikkelingen voor het onderbouwen van financiële vraagstukken 

binnen de Nederlandse bouwwereld. Er is gekozen voor de maand juni, omdat in die periode het 

merendeel van de projecten uitgevoerd zal worden. De geraamde budgetten worden met 18,9% 

geïndexeerd zoals te herleiden is uit het overzicht in bijlage B. De projecten worden uiteindelijk 

afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten, eventueel voordeel zal terugvloeien naar de 

gemeente. 
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4.6 Het is in het economisch- financieel belang van de gemeente om de kredieten sportvelden niet 
openbaar te maken 

De gemeente heeft een economisch en financieel belang (als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid 

aanhef en onder b van de Wet open overheid) 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 A 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 als opgeheven worden beschouwd na gunning. 

 
4.7 Bij de eindgebruikers/sportverenigingen is draagvlak voor de maatregelen 
De voorstellen zijn in nauw overleg met SRO Kennemerland BV (SRO) en de sportverenigingen tot 
stand gekomen. SRO heeft een schouw uitgevoerd op de sportvelden en accommodaties. De 
resultaten van de schouw zijn besproken met de sportverenigingen. Op basis van de schouw en de 
ervaringen van de sportverenigingen is bepaald welke investeringen het meest urgent zijn, welke 
investeringen eventueel in een andere jaarschijf uitgevoerd kunnen worden en hoe investeringen het 
meest kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden.   

 

4.8 Er wordt een bijdrage geleverd aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
De gemeente heeft de ‘Routekaart Haarlemse Duurzaamheid’ en het ‘strategisch plan 

klimaatadaptatie’ vastgesteld. Bij de vervanging van de top- en sporttechnische onderlagen van de 

sportvelden wil de gemeente een bijdrage leveren aan de doelstellingen van dit vastgestelde beleid. 

De gemeente wil waterberging onder de kunstgras korfbalvelden aanleggen, door middel van 

infiltratiekratjes gemaakt van gerecycled kunststof. Dit zorgt voor buffering van hemelwater bij 

hevige regenbuien, vertraagde afvoer van hemelwater na deze buien en voor verkoeling van het 

kunstgras in warme periodes (verminderen hittestress). Dit is in een dicht bebouwde omgeving een 

efficiënte oplossing en sluit goed aan op andere duurzaamheidsprojecten in de buurt, zoals de 

herinrichting van de Jan Haringstraat. 

 

4.9 Renovatie van de velden gebeurt duurzaam, zo circulair mogelijk en milieubewust 

Op basis van het in 2019 genomen besluit van de gemeente is vanuit milieubelasting en effecten voor 

duurzaamheid en circulariteit een NON-infill kunstgrassysteem of een kunstgrassysteem met 

kurk/olijfpitten het beste alternatief voor rubber ingestrooide kunstgrasvelden. Het voordeel van 

kurk/olijfpitten is dat dit materiaal geurloos is en minder warmte vasthoudt (voorkomt hittestress). 

Vanuit duurzaamheid bezien zijn kurk en olijfpitten recyclingproducten met een bijdrage aan de 

circulaire economie. De sporttechnische eigenschappen van kurk/olijfpit zijn goed. Daarnaast wordt 

bij de vervanging van de toplagen gebruik gemaakt van gerecycled infill-zand en gerecyclede shock 

pads en kantplanken. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210430881-2-Bijlage-1-Haarlemse-Routekaart-Duurzaamheid-Routekaart-in-1-oogopslag.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/20-januari/19:10/Bijlage-1-Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2022/20-januari/19:10/Bijlage-1-Strategisch-plan-Klimaatadaptatie-Opgave-en-Denkrichtingen.pdf


 

 

 

 Kenmerk: 2022/1672810 7/10 

 

4.10 De mogelijkheden voor non-infill velden worden per situatie beoordeeld 
In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze voor non-infill velden als beste alternatief 

voor met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden, met als tijdelijke overgangsmaatregel kurk 

als infill materiaal (besluit 2019/842194). De ontwikkelingen van infill materialen voor 

kunstgrasvelden gaan snel. De gemeente Haarlem volgt deze ontwikkelingen op de voet en speelt 

indien mogelijk in op de nieuwste ontwikkelingen. Ook voor 2023 is in samenspraak met de 

gebruikers en de sportbonden bepaald wat passend en is voor de vervanging van de toplaag naar 

twee opties gekeken;  

1) Sand-dressed NON-infill 

2) Kurk/olijfpitten 

Voorgenomen is bij de renovatie van Onze Gezellen veld 2 een Sand-dressed NON-infill veld aan te 

leggen. Binnenkort zal een afvaardiging van spelers van deze vereniging samen met SRO bij een 

vereniging in Amsterdam deze twee verschillende typen toplagen testen, waarna een definitieve 

keuze gemaakt zal worden. 

 

4.11 Afvoer en verwerking van materialen gebeurt milieubewust 

De afvoer en het verwijderen van de oude kunstgrasmat inclusief invulmateriaal, materialen uit de 

oude sporttechnische laag zijn voorzien binnen de projectkosten (inclusief acceptatie- en 

verwerkingskosten). Deze producten worden naar een regionaal en door het bevoegd gezag erkende 

verwerkings-inrichting gebracht. Daar worden deze materialen 100% circulair verwerkt.  

4.12 Verduurzaming van veldverlichting in 2023 

Gemeente Haarlem is eigenaar van de sportveldverlichting rondom de sportvelden. Aan het einde 

van de afschrijftermijn vervangt de gemeente de conventionele verlichting voor duurzame 

ledverlichting.  In 2023 staat de vervanging van de sportveldverlichting bij twee velden op 

sportcomplex Eindehout (THB voetbal en Houtsche rugby) op de planning, hierbij moeten de 

lichtmasten ook vervangen worden.  

 

4.13 Haarlem voldoet aan de Wet Bodembescherming (Wbb) zorgplicht 

Doordat in het verleden rubbergranulaat als infill materiaal is gebruikt op de kunstgrasvelden kan 

belasting van de bodem (grond en grondwater onder het veld), oppervlaktewater (lozing drainage 

sloot) en de berm (verspreiding infill materiaal) optreden. Op de verontreiniging met deze stoffen 

(uitloging van zink) van grond en grondwater, is de zorgplicht van toepassing is (artikel 13 Wbb). Het 

is aan het bevoegd gezag om aanwijzingen te geven over hoe eventuele nieuwe verontreiniging dient 

te worden aangepakt en het bevoegd gezag kan handhavend optreden als gehandeld wordt in strijd 

met de zorgplicht. SRO laat periodiek het drainagewater van de sportvelden bemonsteren en keuren, 

hieruit blijkt geen verontreiniging. SRO heeft in opdracht van de gemeente Haarlem de afgelopen 

jaren maatregelen genomen om verspreiding van het rubbergranulaat tegen te gaan. SRO heeft haar 

onderhoudswerkwijze aangepast aan de eisen en voorschriften van de zorgplicht. Onder de geplande 

te vervangen velden worden op reguliere basis monsters van het grondwater genomen. De 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842194-1-Kredieten-investeringen-sportvelden-2020-1.pdf
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uitkomsten van de onderzoeken bepalen of een interventie nodig is. In 2023 wordt één kunstgras 

toplaag met rubbergranulaat als infill materiaal en een tweetal onderlagen, waarin rubber is 

toegepast, vervangen, waardoor een mogelijke bron van vervuiling wordt weggehaald. 

 

4.14 Sporttechnische onderlagen worden indien noodzakelijk vervangen 

Om te voldoen aan de zorgplicht vanuit de Wbb is het wenselijk om sporttechnische onderlagen die 

uit een mengsel van lava en rubber bestaan te vervangen als een natuurlijk moment zich hiervoor 

aandient. Dit om mogelijke vervuiling van de grond en grondwater te voorkomen. Zo’n natuurlijk 

moment is er bij de vervanging van de toplaag. In de tussentijd worden sportvelden waarbij rubber in 

de toplaag of sporttechnische onderlaag is toegepast gemonitord. 

4.15 Verouderde en afgeschreven kleedkamers worden vervangen 

FC Haarlem-Kennemerland maakt momenteel gebruik van de kleedkamers onder de Kick Smit-

tribune van de voormalige voetbalclub HFC Haarlem. Deze kleedkamers zijn technisch en financieel 

volledig afgeschreven en dienen vervangen te worden.  

 

4.16 Tijdelijke, verplaatsbare en herbruikbare kleedkamers met oog op de toekomst 

Het sportcomplex waar FC Haarlem-Kennemerland gebruik van maakt ligt binnen het 

ontwikkelingsgebied van de Orionzone. Door de realisatie van tijdelijk kleedkamers wordt enerzijds 

het tribune gebouw vrijgespeeld, zodat deze gesloopt kan worden voor ontwikkelingen in het gebied. 

Anderzijds biedt dit flexibiliteit voor de definitieve locatie van de kleedkamers. 

Daarnaast kunnen deze kleedkamers na gebruik bij FC Haarlem-Kennemerland elders in Haarlem 

ingezet worden als er kleedkamers vervangen of gerenoveerd moeten worden in de toekomst. 

Op basis van de Total Cost of Ownership (TCO) is het voordeliger om deze kleedkamers aan te 

schaffen in plaats van te leasen of huren.  

 

4.17 Efficiëntere inrichting korfbalvelden biedt kans voor multifunctioneel Beach sportveld 

In veel sporten is een ontwikkeling gaande om andere varianten van de traditionele sport te 

organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om zogenaamde Beach sport varianten zoals Beach korfbal, Beach 

handbal, Beach soccer en Beach volleybal. Bij de renovatie van de korfbalvelden en het trainingsveld 

op het complex van HKC Haarlem en CKV Rapid ontstaat de mogelijkheid om de ligging van de velden 

efficiënter in te delen en zodoende ruimte vrij te spelen voor de aanleg van een multifunctioneel 

Beach sportveld. Dit veld kan gebruikt worden door de beide korfbalverenigingen. Maar ook door 

handbalvereniging SV de Blinkert. Daarnaast bestaat de mogelijk voor ongeorganiseerde sporters om 

gebruik te maken van dit veld, op het moment dat het niet in gebruik is door de verenigingen. De 

verwachting is dat deze aanpassing een positief effect op behoud van leden en het aantrekken van 

nieuwe leden zal hebben. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 
5.1 Zorgplicht leidt tot hogere exploitatiekosten kunstgrasvelden  

In het kader van de zorgplicht voert de gemeente de nodige beheersmaatregelen uit om de 

verspreiding van invulmateriaal tegen te gaan. Dit geldt voor zowel rubber, kurk als andere 

invulmaterialen. Bij de besluitvorming in 2019 (2019/842194) is hier uitgebreid bij stil gestaan en is 

een meerjarige financiële doorrekening gemaakt. In de Kadernota 2021 zijn de financiële 

uitwerkingen van dit besluit verwerkt en jaarlijks wordt de exploitatiebijdrage richting SRO aangepast 

op het areaal sportvelden.  

5.2 Kurk/olijfpit infill materiaal leidt tot hogere onderhoudslasten  

Kurk/olijfpit heeft extra onderhoudswerkzaamheden nodig, omdat het licht is en weg kan waaien of 

drijven. Het is een natuurproduct dat langzaam afbreekt. Hierdoor moet het ten opzichte van 

rubbergranulaat vaker worden aangevuld. Ondanks de extra onderhoudswerkzaamheden en -kosten 

is de Total Cost of Ownership (TCO) van een kurk/olijfpit ingestrooid kunstgras veld lager dan voor 

een rubber infill veld. Dit heeft te maken met de monitoring van het drainage water op mogelijke 

uitloging van schadelijke stoffen, dat bij een kunstgras veld met rubber infill verplicht is. Bij een kurk 

veld is dit niet nodig. In de Kadernota 2021 zijn de budgetten hiervoor al meerjarig aangepast.  

5.3 Kosten voor verduurzaming en stijgende bouwkosten zijn niet voorzien binnen IP-sport 
Het IP sport is meerjarig als een stelpost in de begroting opgenomen. Hierin is geen rekening 
gehouden met de sterk gestegen bouwkosten en het realiseren van (innovatieve) 
duurzaamheidsmaatregelen om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijk doelstellingen op dit 
gebied. Het gereserveerde budget voor jaarschijf 2023 is dan ook niet voldoende om de in dat jaar 
noodzakelijke renovaties en vervangingen uit te voeren. Met de projecten in 2023 wordt al een deel 
van het investeringsbudget uitgegeven vanuit de komende jaren om deze extra kosten te kunnen 
dekken en tijdig opdracht te kunnen verstrekken.  
Bij de Kadernota 2024/Voortgangrapportage 2023 wordt het gemeentelijk Investeringsplan 
geactualiseerd. Om in de toekomst de jaarlijks benodigde vervangingen aan de sportcomplexen te 
kunnen uitvoeren, wordt daarbij een herijking van de stelposten voor sport accommodaties 
voorgelegd. Mogelijk leidt dit besluit en de herijking tot een verschuiving binnen het IP Sport. Bij de 
herijking zullen ook de in de Programmabegroting 2023 ingestelde ‘stelpost inflatie t.b.v. 
investeringen’ en de IP stelpost Duurzaamheid (DRZ.01) worden betrokken.  

 
5.4 Schaarste van bouwstoffen leidt mogelijk tot vertraging van projectrealisatie 

Wereldwijd is er sprake van schaarste van (bouw)materialen. Dit geeft het risico op vertraging van 

levering van materialen. De projectrealisatie in het kalenderjaar 2023 kan daarmee vertraging 

oplopen. Na vaststelling van dit raadsbesluit start SRO direct met de uitvoering van de projecten om 

dit risico te verkleinen. 

 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019842194-1-Kredieten-investeringen-sportvelden-2020-1.pdf
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6. Uitvoering 
6.1 Planvoorbereiding: aanbesteding en gunning 
Na een positief besluit van de raad over dit voorstel kan worden gestart met planvoorbereiding 

(aanbesteding /gunning) en realisatie van de werken. De werkzaamheden worden bij voorkeur 

buiten het competitie seizoen van de sport(verenigingen) uitgevoerd in de periode juni-juli-augustus 

2023. De definitieve planning is onderdeel van het aanbesteding en gunning proces. 

SRO meldt na de aanbesteding aan de gemeente Haarlem aan wie is gegund en voor welke 

aanneemsom. SRO is hierbij gebonden aan het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en de 

daarbij horende algemene voorwaarden en 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 A behorend bij dit raadsvoorstel opheffen. 

6.2 Communicatie gebruikers sportaccommodaties 
SRO 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.  

6.3 Communicatie stakeholders 

SRO informeert waar nodig stakeholders over de planning van de werkzaamheden (omwonenden, 

naastliggende organisaties zoals bijvoorbeeld scholen) 

7. Bijlagen 
Met deze nota worden de GEHEIME bijlage A ex. Art 25 Gemeentewet, openbare bijlage B en C 

meegestuurd: 

Bijlage A: GEHEIM Dekkingsvoorstel investeringen sportvelden jaarschijf 2023  

Bijlage B: BDB-index prognose bouwkosten juni 2023 

Bijlage C:  Toelichting op investeringen sportvelden 2023  

 


