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Beleidskader Masterplan Buitensport 2018-2028.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
I.
In te stemmen met de volgende kaders:
1. Het Masterplan Buitensport 2018-2028 geeft richting aan het proces van besluitvorming over het
realiseren, renoveren en vervangen van buitensportaccommodaties in verantwoordelijkheid,
kwaliteit, middelen en tijd;
2. De gemeente Barneveld continueert het bestaande sportaccommodatiebeleid;
3. Aanleg van kunstgrasvelden heeft de voorkeur boven de uitbreiding van sportaccommodaties met
(meer vierkante meters) voor natuurgrasvelden. De beschikbare capaciteit op de wedstrijddagen
kan echter onder druk komen te staan. Daar waar specifiek wordt ingezet op uitbreiding van
wedstrijdcapaciteit, wordt eerst overwogen om natuurgrasvelden aan te leggen. Uitgangspunt is
het leveren van maatwerk per vereniging, afhankelijk van het ruimtebeslag en de verdeling van de
wedstrijd- en trainingscapaciteit;
4. De NOC*NSF planningsnormen voor de buitensportaccommodaties blijven in de planperiode
uitgangspunt van beleid. Alleen voor voetbal wordt voor het benodigde aantal velden en
kleedkamers gebruik gemaakt van de richtlijn behoeftebepaling van NOC*NSF, KNVB, VNG en
VSG. Uitgegaan wordt van het leveren van maatwerk per vereniging, afhankelijk van het
ruimtebeslag en de verdeling van de wedstrijd- en trainingscapaciteit. Het gebruik van teamlockers
wordt daar waar nodig toegepast.
5. De noodzakelijke financiële middelen zullen gespreid worden opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegrotingen over de jaren 2018 tot en met 2028. Een voorwaarde hierbij is dat er
voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar zijn;
6. Het bestaande gemeentelijke beleid ten aanzien van de eigendomsoverdracht en verkoop van
verenigingsgebouwen van gemeente naar vereniging wordt gehandhaafd.
7. Het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties vindt plaats op basis van afspraken
over verdeling van werkzaamheden tussen de gemeente en verenigingen;
8. Voor
het
groot
onderhoud
van
de
buitensportaccommodaties
wordt
een
meerjarenonderhoudsbegroting- (MJOP) gehanteerd;
9. Duurzaamheid is onderdeel van het sportaccommodatiebeleid;
10. Bij nieuwe aanleg- of vervanging van kunstgras voetbalvelden wordt in samenspraak met de
vereniging onderzocht, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van alternatieve
infillmaterialen en daaraan voor gemeente en vereniging verbonden extra kosten; Deze infill moet
voldoen aan de vereiste sporttechnische eigenschappen, de Reach norm voor
consumentenproducten en moet veilig zijn voor het milieu. Van SBR rubbergranulaat wordt geen
gebruik meer gemaakt.
11. Bij uitbreiding of nieuwbouw van buitensportaccommodaties wordt de verkeerssituatie en het
parkeren altijd meegenomen.
II.

Aanvullende beleidstoevoegingen afwegen bij de begrotingsbehandelingen.

1. Inleiding
Op 5 juli 2017 heeft u de kaders vastgesteld voor het Masterplan Buitensport 2018-2028. Met u is
afgesproken dat de behandeling en vaststelling van de definitieve Kaderstelling van het Masterplan
plaatsvindt na
de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. en de daarop volgende
coalitieonderhandelingen.
In de Strategische visie 2030 en de Structuurvisie kernen Barneveld 2022 zijn de ontwikkelingen en ambities
van de gemeente verder uitgewerkt om tot 2040 te groeien tot een gemeente met 65.000 à 70.000 inwoners.
De groei komt voornamelijk door de bouw van woningen in de kernen Barneveld en Voorthuizen. Eén van de
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gevolgen van deze groei is de toenemende vraag naar ruimte voor buitenbuitensportaccommodaties. De
gebieden die worden ontwikkeld zijn bepalend voor waar deze vraag gaat ontstaan.
In maart 2017 hebben wij Adviesbureau Synarchis te Hardinxveld-Giessendam opdracht gegeven om het
Masterplan voor de gemeente Barneveld op te stellen. In het Masterplan wordt het resultaat gepresenteerd
van het onderzoek voor buitensportaccommodaties voor voetbal, korfbal, hockey, tennis, jeu de boules
(petanque) en fietscross. De onderzoeker heeft afzonderlijk met de besturen van de verenigingen een
interview gehouden en een vitaliteitscan uitgevoerd. Het resultaat hiervan is in het Masterplan opgenomen.
Het Masterplan geeft inzicht in:
 De toekomstige behoefte aan buitensportcapaciteit in relatie tot de prognoses van de te verwachten
bevolkingsgroei en de te verwachten trends hierin.
 De te verwachten ontwikkelingen in het (mede)gebruik voor de komende 10 jaar.
 De benodigde realisatie van nieuwe voorzieningen, uitbreiding en renovaties met aandacht voor
duurzaamheid.
 Een verenigingsmonitor c.q. vitaliteitsscan per vereniging.
 Een beschouwing op de beschikbare en gewenste dan wel noodzakelijk ruimte per accommodatie.
Ruimte voor sport en beweging wordt gezien als een verlengstuk van een gezonde woonomgeving. In het
plan wordt daarom ook de aandacht gevestigd op de bredere maatschappelijke rol die verenigingen
(kunnen) vervullen, bijvoorbeeld als zogenoemde ‘open club’. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan
het openstellen van de buitensportaccommodaties (velden en clubgebouwen) voor mensen uit de wijk.
Na de informatieavond met de betrokken sportverenigingen over het Masterplan op 18 mei 2017, zijn
aanvullend voor het plan relevante reacties in het Masterplan verwerkt.
In het Masterplan wordt het resultaat gepresenteerd van het onderzoek voor buitensportaccommodaties voor
voetbal, korfbal, hockey, tennis, jeu de boules (petanque) en fietscross.
Na de behandeling en vaststelling van de voorlopige Kaderstelling van het Masterplan door de raad op 5 juli
2017 is kader 11 toegevoegd: “bij uitbreiding of nieuwbouw van buitensportaccommodaties wordt de
verkeerssituatie en het parkeren altijd meegenomen”. Daarnaast is in de gevraagde beslissing opgenomen,
dat aanvullende investeringen worden afgewogen bij de begrotingsbehandelingen.

2. Door de raad gestelde kaders
- Masterplan Buitensportaccommodaties 2007-2017;
- Herziening Masterplan Buitensportaccommodaties 2007-2017 (juli 2011);
- Beweeg- en sportbeleidsplan 2016-2020 (december 2016);
- Programmabegroting 2018;
- Kaderstellende notitie als basis voor het nieuwe Masterplan Buitensport 2018-2028, vastgesteld door de
raad op 5 juli 2017.

3. Effect
a) Meetbaar effect:
De voorzieningen op de gemeentelijke buitensportaccommodaties zijn geïnventariseerd en getoetst
aan de (plannings)normen en richtlijnen van NOC*NSF, VNG en VSG. De huidige situatie en de
gewenste toekomstige situatie zijn in beeld gebracht. In de periode tot 2028 worden gericht middelen
ingezet om de gemeentelijke sportaccommodaties op een kwalitatief en kwantitatief goed niveau te
houden en te brengen.

b) Maatschappelijk effect:
Adequate en goed toegeruste buitensportaccommodaties voor sporters uit de gemeente Barneveld,
waar de sportverenigingen hun brede maatschappelijk rol kunnen vervullen.

4. Argumenten
-

Gevolgen bevolkingsgroei voor de sport(accommodaties)
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De bevolkingsomvang van de gemeente Barneveld is relatief snel toegenomen door de realisatie
van nieuwbouwwijken in vooral Barneveld en Voorthuizen en uitbreiding van de dorpen. Met het oog
op deze ontwikkeling is een prognose gemaakt over de te verwachten capaciteit per sportcomplex
voor de komende 10 jaar met aanbevelingen.
-

Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol
De verenigingen zijn naast de buitensportaccommodaties de belangrijkste pijlers onder een gezond
lokaal sportklimaat. Sport en bewegen spelen voor veel mensen een belangrijke rol in het dagelijks
leven. Sport kent verschillende maatschappelijke effecten. Zo draagt het bijvoorbeeld bij aan de
gezondheid, sociale ontwikkeling en weerbaarheid en biedt het ook kwetsbare mensen kansen om
deel te nemen aan onze samenleving. Een goed accommodatieaanbod voor het faciliteren van sport
is nodig om deze effecten te bereiken.

-

Alle buitensportaccommodaties in de gemeente zijn opgenomen in het Masterplan
Naast de buitensporten voetbal, korfbal en hockey, is ook inzicht verkregen in de ontwikkeling van
andere in de gemeente Barneveld beoefende buitensporten tennis, fietscross en jeu de boules. Voor
deze sporten wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke terreinen en de hier gevestigde verenigingen
zijn in vergaande mate verzelfstandigd.

-

Daar waar mogelijk wordt ingezet op zelfwerkzaamheid van sportverenigingen
Sportverenigingen die bereid zijn om/er de voorkeur aan geven om gezamenlijk met vrijwilligers,
sponsoren en plaatselijke bedrijven projecten uit te voeren, worden hierin door de gemeente
ondersteund.
Doel is het verbeteren en opwaarderen van de voorzieningen in/op een (gemeentelijke)
sportcomplex ten behoeve van de leden.

5. Kanttekeningen en/of alternatieve scenario's
In de opgenomen bedragen voor onderhoud, renovatie en vervanging zijn geen investeringsbedragen
opgenomen voor de beoogde aanleg van een fietscrossterrein (p.m.) en jeu de boulesbanen. Het mogelijk
realiseren van deze accommodaties is momenteel in onderzoek. Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
en verandering van infillmateriaal voor kunstgras voetbalvelden kunnen een kostenverhogend effect hebben.
De plannen moeten nog worden uitgewerkt.

6. Uitvoering
Planning:
Uitvoering van de voorgestelde beleidsmaatregelen vindt plaats volgens een nog op te stellen planning,
die afhankelijk is van de financiële situatie van de gemeente en de aan te geven prioriteitstellingen.

Communicatie:
Via bureau Communicatie. Met de betrokken buitensportverenigingen door de afdeling Sociaal Domein.

Evaluatie/controle:
Via de Kadernota’s en de meerjarenbegrotingen.

7. Financiële gevolgen
De in deze tabel opgenomen bedragen voor onderhoud, renovatie en vervanging zijn begroot en
opgenomen in de begrotingen voor de periode 2018-2028:
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bedragen exclusief btw
Jaartal

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Onderhoudskosten velden

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

€ 290.923

2028 Totaal
€ 3.200.149

Vervangingsinvesteringen velden
Kosten planmatig onderhoud
gebouwen
Vervangingsinvesteringen/ renovaties
gebouwen

€ 536.000

€ 46.000

€ 36.742

€ 229.500

€ 460.700

€ 106.269

€ 125.906

€ 74.965

€ 567.959

€ 592.191

€ 788.595

€ 3.564.827

€ 187.699

€ 50.573

€ 25.145

€ 100.540

€ 25.225

€ 219.058

€ 38.385

€ 111.284

€ 107.070

€ 95.281

€ 182.486

€ 1.142.746

Beleidstoevoegingen
Algemeen (terreininrichting etc)
Totaal (voor instandhouding
huidige accommodatieaanbod)

€ 420.000

€ 162.000

€ 162.000
€ 420.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 1.484.622

€ 437.496

€ 402.810

€ 832.963

€ 826.848

€ 666.250

€ 505.214

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 550.000

€ 527.172 € 1.015.952 € 1.028.395 € 1.312.004

€ 9.039.722

Voor de aankoop van grond, uitbreiden van sportvelden, aanschaf van teamlockers en uitbreiding van
parkeerplaatsen zijn nog geen investeringen opgenomen in de gemeentebegroting. De investeringen die
aanvullend nodig zijn worden meegenomen in de afweging van de concept meerjarenbegrotingen.
bedragen exclusief btw
Jaartal

2018 - 2019

Kosten uitbreiding velden:
korfbalveld Overbeek
voetbalvelden Norschoten
€ 390.000
voetbalvelden Roeleneng
voetbalveld Overbeek
voetbalveld De Bosrand
Kosten uitbreiding parkeerplaatsen:
parkeerplaatsen Overbeek
parkeerplaatsen Norschoten
€ 35.000
pakeerplaatsen De Bosrand
parkeerplaatsen Roeleneng
Fietscrossbaan
Berging teamlockers Norschoten
Grondkosten uitbreiding velden
Totaal (uitbreidingsinvesteringen
door geprognotiseerde autonome
groei sport en gemeente)
afschrijving 20 jaar
rente 3%
totaal kapitaallasten

2020

2022

2025

2026 - 2030

€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000

€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000

€ 35.000
€ 35.000
€ 35.000

€ 35.000
€ 35.000
€ 35.000
€ 35.000

€ 70.000
€ 100.000

€ 5.000

€ 35.000
PM

€ 40.000
€ 300.000

Totaal

€ 70.000
€ 590.000
€ 300.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 40.000
€ 105.000
€ 70.000
€ 105.000
PM
€ 40.000

€ 900.000

€ 1.200.000

€ 2.400.000

€ 425.000

€ 435.000

€ 75.000

€ 1.345.000

€ 1.740.000

€ 4.020.000

€ 21.250
€ 12.750
€ 34.000

€ 6.750
€ 13.050
€ 19.800

€ 3.750
€ 2.250
€ 6.000

€ 22.250
€ 40.350
€ 62.600

€ 27.000
€ 52.200
€ 79.200

€ 81.000
€ 120.600
€ 201.600

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
H.F.B. van Steden
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlage:
Masterplan Buitensport 2018-2028.
Annotatie:
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat wij uitvoering geven aan het Masterplan
Buitensport (bijvoorbeeld met betrekking tot de sportparken Norschoten , Overbeek en Roeleneng),
waarbij wij nadrukkelijk oog hebben voor verduurzaming, het multifunctioneel gebruik van
sportaccommodaties én ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden. Wij waarderen en stimuleren
de zelfwerkzaamheid van verenigingen.
Na de totstandkoming van het concept Masterplan Bu itensport 2018-2028 hebben zich tussentijds
ontwikkelingen voorgedaan, die hieronder worden toegelicht.
Afgelopen zomer zijn de aanleg van een 4 e kunstgras voetbalveld (beleidstoevoeging 2018) en
renovatie van 2 kunstgras voetbalvelden (vervangingsinvesteringen 2018) op sportpark Roeleneng
van voetbalvereniging VVOP uitgevoerd.
Vanaf 2014 zijn wij in overleg met voetbalvereniging SDVB over de uitbreiding van de
wedstrijdcapaciteit met 2 natuurgrasvelden op sportpark Norschoten. De complexiteit voor wat
betreft de aankoop van de benodigde grond vraagt tijd. In het concept Masterplan is opgenomen dat
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SDVB ook ten aanzien van haar trainingen meer ruimte nodig heeft. Dit wordt opgelost door aanleg
van een 4 e kunstgrasveld op sportpark Norschoten in het najaar 2018. De geplande aanleg van dit
veld in de periode 2021-2024 is naar voren gehaald (B&W besluit van 30 april 2018, nr. 1073157).
Op de aangelegde velden op sportcomplex De Roeleneng in Voorthuizen is een nieuwe type infill gebruikt.
De velden zijn ingestrooid met ProGran Green. Deze infill voldoet aan de vereiste sporttechnische
eigenschappen en aan de strengere Reach norm voor consumentenproducten. Ook op het nieuwe
kunstgrasveld op sportpark Norschoten wordt deze infill toegepast.

