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Geachte heer/mevrouw,
Bij voetbalvereniging Sparta Nijkerk is er in de loop van de tijd een gebrek aan veldcapaciteit ontstaan
om aan de trainingsbehoefte te voldoen. Met deze brief willen wij u hierover informeren.

Tekort trai ni ngscapacite¡t
Sparta voetbal heeft op basis van de KNVB/NOC*NSF-normen een tekort van 883-g83 uur
trainingscapaciteit. Dit blijkt uit de Haalbaarheidsstudie "gezamenlijk beheer en onderhoud voetbal",
uitgevoerd door Drijver en Partners in201712018. Deze studie vloeide voort uit een dialoogvoorstel
van de vier voetbalverenigingen Sparta Nijkerk, Veensche Boys, NSC en SC Hoevelaken, om de
accommodaties en sportvelden in eigen beheer te nemen.
De berekende trainingsbehoefte op bas¡s van de KNVB/NOC*NSF normenis2.783 uur. De
trainingscapaciteit zit tussen 1.800-1.900 uur in en feitelijk is de trainingscapaciteit daarmee ruim
onvoldoende. ln de berekening van de beschíkbare capaciteit is al rekening gehouden met het gebruik
van het halve korfbalveld in de wintermaanden. Andere mogelijkheden van medegebruik van velden
z¡n er niet, bij NSC is er geen veldcapaciteit beschikbaar.
De vereniging moet te veel op wedstrijdvelden trainen, die deze bespeelintensíteit niet aankunnen. De
conditie van de velden verslechtert met het risico op extra groot onderhoud, voortijdige renovaties en
afgelasting van wedstrijden omdat de velden niet in goede staat verkeren.
Het capaciteitstekort is het gevolg van met name de groeivan het meisjes- en damesvoetbal.
Omzetting natuurgrasveld in een kunstgrasveld
Omzetting van een natuurgras wedstrijdveld in een kunstgrasveld met rubber korrels biedt een
substantiële uitbreiding van de benodigde trainingscapaciteit en maakt ook de wedstrijdcapaciteit
minder kwetsbaar. Een kunstgrasveld kan aanzienlijk meer bespeeld worden dan een natuurgrasveld.
De vervanging van een voetbalveld valt binnen het gemeentelijk sportbeleid. ln de Sportnota
gemeente Nijkerk 2013-2025 is vastgesteld dat voetbal één van de sporten is die tot de basissporten
in de gemeente Nijkerk behoort. Daar vloeit uit voort dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt
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voor die accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke sportbeoefening,
waarbij aspecten van veiligheid voor de sporter en omgeving en inzetbaarheid van de velden is
begrepen.
Uitgangspunt voor de gemeente bij de aanleg van basisvoorzieningen is: sober en doelmatig. ln dit
geval is dat een regulier kunstgrasveld met rubber korrels.
Nevenvoorzieningen als een kantine, bestuurskamer, fysiotherapieruimte zijn voor rekening van
verenigingen zelf. Voor de basissporten hanteert de gemeente ten aanzien van de ruimtebehoefte
NOC-NSF normen, die weer venruijzen naar de KNVB-normen.

lnvestering
De kosten van de omzetting bedragen in totaal ongeveer € 450.000 exclusief btw. lnclusief btw
bedraagt de tnvestering € 540.000.
De kapitaallasten van deze omzetting kunnen ten laste gebracht worden van de stelpost Buitensport,
die voor 2019 € 175.000 bedraagt en jaarlijks doorgroeit tot € 300.000 in 2022.
De stelpost wordt op basis van deze investering belast met jaarlijks € 35.000 (waarvan € 28.000
afschr¡ving en € 7.000 rente).
Wij nemen het krediet van € 540.00 mee in de 1" Berap.
Als gevolg van de verruiming van het Sportbesluit per I januari 2019 is het recht op vooraftrek van btw
bij bestedingen ten behoeve van sportaccommodaties vervallen voor gemeenten, omdat zij geen
winstbeogende instellingen zijn. Voor de periode 2019-2023 kunnen gemeenten ter compensatie een
specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aanvragen, waarmee 17,5o/o van de kosten vergoed kan
worden.
Dit betreft het eerste jaar dat een SPUK-aanvraag ingediend kan worden. Landelijk geldt hiervoor een
plafond van € 150 miljoen. lndien de SPUK overvraagd wordt, kan dit betekenen dat ofwel niet het
gehele bedrag aan specifieke uitkering wordt toegekend, ofwel dat later een deel terugbetaald moet
worden. Bij de belasting van de stelpost hebben wij voorzichtigheidshalve nog geen rekening
gehouden met een vergoeding vanuit de SPUK. Mochten wij een bedrag vergoed krijgen, dan vindt
t.z.t. aanpassing van de begroting plaats.

Kanttekening
Rond Luxool speelt momenteel de vraag of een deel van de sportvoorzieningen aldaar mogelijk
verplaatst worden in verband met gebiedsontwikkeling. Daarbij speelt mogelijke sportspreiding ook
een rol: op dit moment is een groot deel van de buitensportaccommodaties in de kern Nijkerk
geconcentreerd in Luxool. Venvacht mag worden dat de verdere planvorming voor dit gebied nog wel
enkele jaren zal duren. Voor Sparta Nijkerk is deze termijn te lang om een gebrek aan
trainingscapaciteit te hebben.

Vervolg
Na besluitvorming gaat team Proces- en projectbegeleiding een aanbesteding starten en de realisatie
monitoren. Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in september/oktober 2019.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
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