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Geachte raadsleden,

Op 30 april 2019 ontvingen wij van Balans Gulpen-Wittem vragen over de grasvelden van de voetbal
verenigingen.
Graag beantwoorden wij hierbij de gestelde vragen.

Vraag 1.
Gaat u de voetbalverenigingen binnen Gulpen-Wittem, die door de droogte vorige zomer, tegemoet
komen in hun inkomstenderving?
Antwoord
Wij hebben besloten om aan de twee voetbalverenigingen die door de droogte inkomstenderving heb
ben geleden een vergoeding voor gederfde kantine opbrengsten te geven.
Vraag 2
Heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden voor de aanleg van een waterput met pompinstallatie op het sportpark Hanzon te Eys?
Antwoord
Wij hebben een adviesbureau opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
voor het aanleggen van beregeningsinstallaties op de sportparken in Eys en Partij.
Uit dit onderzoek blijkt dat aan de aanleg van beregeningsinstallaties grote risico’s zijn verbonden en
dat de kosten hoog zijn.
Om de velden te kunnen beregenen zijn er in principe drie mogelijkheden: gebruik maken van grond
water, van oppervlaktewater of van leidingwater.
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het zeer onzeker is of voldoende grondwater beschikbaar is.
Daarnaast zijn er op grond van de Keur van het Waterschap Limburg beperkingen in de hoeveelheid
grondwater die mag worden onttrokken en kan er bij langdurige droogte een totaalverbod worden afgekondigd.
Ook het gebruik van oppervlaktewater is bij droogte aan beperkingen onderhevig. Door gebruik te ma
ken van een opslagtank kan dit weliswaar voor korte tijd ondervangen worden, maar de kosten hier
van staan niet in verhouding tot de voordelen.
Het gebruik van drinkwater tenslotte vinden wij maatschappelijk onverantwoord. Bij langdurige droogte
wordt de bevolking immers gevraagd om zuinig met water om te gaan.

Vraag 3.
Bent u met andere verenigingen en eventuele belanghebbenden in gesprek gegaan over het multi
functionele gebruik van de velden? Zo ja! Wat zijn de uitkomsten hiervan? Zo nee! Waarom niet?
Antwoord
Wij hebben een rondgang langs de velden gemaakt waarbij ook het multifunctionele gebruik van de
velden aan de orde is gesteld. Voor een deel gebeurt dit al. Bij de voorgenomen evaluatie van het accommodatiebeleid zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn.
Vraag 4
Welke mogelijkheden ziet u, om bij een droge zomer ervoor te zorgen dat de voetbalverenigingen in
september onbezorgd aan de nieuwe competitie kunnen starten?
Antwoord
De mogelijkheden om beregeningsinstallaties aan te leggen zijn beperkt en kostbaar. Bij gebruik van
oppervlaktewater of leidingwater bedragen de investeringskosten inclusief een opslagtank per locatie
ca. C 70.000 exclusief BTW voor 1 veld. In Partij zou de opslagtank eventueel kunnen vervallen omdat
dit complex direct langs de Geul ligt. De besparing is dan ca. C 15.000 maar de kwetsbaarheid neemt
wel toe.
Het aanbrengen van een automatische beregeningsinstallatie in een tweede veld op hetzelfde com
plex kost ca. C 13.000 extra. De middelen om beregeningsinstallaties aan te leggen ontbreken op dit
moment.
Gelet op de risico’s en de hoge kosten die verbonden zijn aan de aanleg van beregeningsinstallaties
zijn wij geen voorstander van de aanleg van deze installaties. In plaats daarvan zullen wij de mogelijk
heden onderzoeken om de aanwezige veldcapaciteit in de gemeente te optimaliseren. E.e.a. zal moe
ten voortvloeien uit de evaluatie van het accommodatiebeleid. Voor dit jaar zijn, zoals uit het boven
staande blijkt, de financiële en praktische mogelijkheden beperkt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,
de seļiretaris,
de burgen
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