Nr. 18-59
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 18-59;

besluit:
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
echtere 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.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 oktober 2018.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,

