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Betreft: Verhoging gebruiksvergoeding Stichting Duivesteyn en Cartouche, t.b.v. Veld 2

Geachte College,
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg is BAS Sport de vervanging van twee
kunstgrasvelden op Sportpark Duivesteyn aan het voorbereiden. Er zijn extra kosten gemoeid met de
aanleg van hockeykunstgrasveld 2 als waterkunstgrasveld en met vervanging van het
korfbalkunstgrasveld 7 als LG-hockeyveld. Die kosten hebben volgens raming van de Gemeente
maximaal de volgende effecten op de jaarlijkse budgetten:
• Waterveld 2 €9.870 per jaar
• Ombouw veld 7: €8.280 per jaar
De gemeente heeft Stichting Sportpark Duivesteyn en VMHC Cartouche gevraagd om deze kosten te
dragen door de jaarlijkse gebruiksvergoeding evenredig te verhogen. Middels deze brief reageren wij
op dat verzoek.
A. Ten aanzien van veld 2 acht Cartouche het van groot sportief belang dat er een waterveld
wordt aangelegd, temeer daar veld 2 het enige veld is dat de komende 10 jaar nog
omgebouwd zou kunnen worden naar een waterveld. Daarom is Cartouche bereid om een
maximale verhoging van € 9.870 van de jaarlijkse gebruiksvergoeding aan de Stichting
Sportpark Duivesteyn door te voeren. De Stichting is vervolgens bereid eenzelfde verhoging
van de jaarlijkse huur aan de Gemeente te betalen. Met u is afgesproken dan wanneer de
investeringen in de realisatie lager blijken te zijn, de verhoging evenredig lager zal zijn.
B. Ten aanzien van extra kosten voor LG-Hockeyveld 7 zijn Cartouche en de Stichting nu niet in
staat om een vergelijkbare toezegging te doen. Wij zijn van mening dat zowel Cartouche als
de Stichting de afgelopen jaren zeer fors hebben geïnvesteerd in sport op Sportpark
Duivesteyn en willen graag met de gemeente verder om de tafel om op zoek te gaan naar een
oplossing waarin dit veld kan worden gerealiseerd zonder verhoging van de
gebruiksvergoeding. Hierbij wijzen wij er op dat de aanleg van het huidige korfbalveld 7 in
2014 gefinancierd is door de stichting Duivesteyn. Door de opheffing van korfbalvereniging
SEV in 2017 is de stichting gedwongen deze investeringen volledig af te schrijven en
ontbreken ons de middelen om ten tweede male in veld 7 te investeren.
Het doet ons deugd dat een eerste afspraak voor een gesprek met gemeente en Stichting
hierover is gepland.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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