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Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
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Wat adviseert het college te besluiten?
1.

De 2 kunstgrasvelden bij KV DOT en het waterveld bij MHC Oss in 2020 te vervangen;

2.

Het zand-ingestrooide kunstgrasveld bij MHC Oss in 2021 te vervangen;

3.

De gewijzigde investeringskredieten met per saldo € 48.600 naar beneden bij te stellen en
de gefaseerde vervanging in de jaren 2020 en 2021 mee te nemen in het Meerjaren
Investeringsplan (MIP) sportaccommodaties.

Volgvel

Ons kenmerk
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Wat is de aanleiding voor dit advies?
De twee kunstgrasvelden van korfbalvereniging DOT (KV DOT) en twee kunstgrasvelden van
de Mixed Hockeyclub Oss (MHC Oss) op sportpark Rusheuvel zijn versleten en moeten worden
vervangen. Voor de vervanging van de twee korfbalvelden en een zand-ingestrooid
hockeyveld is dekking in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2020. De vervanging van het
tweede hockeyveld (een waterveld) is gepland in 2021. Gezien de sporttechnische staat van
de velden is het noodzakelijk om het waterveld al in 2020 te vervangen. De vervanging van
het zand-ingestrooid veld kunnen we met extra onderhoudsmaatregelen uitstellen tot 2021.
Voor het activeren van het investeringskrediet is een raadsbesluit nodig.
Welk resultaat willen we bereiken?
In 2020 vervangen we 2 kunstgrasvelden bij KV DOT en het waterveld bij MHC Oss. In 2021
vervangen we het zand-ingestrooid hockeyveld bij MHC.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De nieuwe kunstgrasvelden zijn nodig om veilig te kunnen sporten.
Uit sporttechnische keuringen van de korfbalvelden van KV DOT en de hockeyvelden van MHC
Oss blijkt dat deze niet meer voldoen aan de daarvoor geldende normen. De sportbonden
hebben deze velden afgekeurd. Om veilig te kunnen blijven sporten moeten we de
korfbalvelden en het waterveld voor het nieuwe sportseizoen 2020-2021 vervangen. De
vervanging van het zand-ingestrooid veld kunnen we met extra onderhoudsmaatregelen
uitstellen tot 2021.
3.1 De gefaseerde vervanging van de hockeyvelden is financieel voordelig.
In de Programmabegroting is € 242.000 opgenomen voor de vervanging van de korfbalvelden
in 2020. In tegenstelling tot bij hockey is daarbij geen rekening gehouden met de
subsidiemogelijkheden van de BOSA-regeling voor de vereniging. De vereniging kan met deze
landelijke subsidieregeling 20% van de investeringskosten (inclusief btw) vergoed krijgen. Dit
levert een voordeel op van (20% van € 242.000=) € 48.400. Het investeringskrediet verlagen
we met dit bedrag.
In de programmabegroting is € 130.000 opgenomen voor de vervanging van het zandingestrooide hockeyveld. Dit stellen we een jaar uit tot 2021. De vervanging van het
waterveld vervroegen we met één jaar naar 2020. Hiervoor ramen we een investeringskrediet
van € 188.760. De gefaseerde vervanging van de hockeyvelden en de verlaging van het
investeringskrediet van de korfbalvelden levert een structureel voordeel op van ongeveer
€ 4.000 op de kapitaallasten (bijlage 1).
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Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 Het is nog niet zeker dat de BOSA subsidie voor de korfbalvelden wordt toegekend.
Met de BOSA-regeling kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor de bouw en
onderhoud van sportaccommodaties. KV DOT heeft subsidie aangevraagd voor de vervanging
van de 2 kunstgrasvelden. Het is nog niet duidelijk of de aanvraag wordt toegekend, maar de
aanvraag voldoet aan alle subsidievoorwaarden. Ook is het landelijk budget nog ruim
voldoende. Het risico dat de aanvraag wordt afgewezen is klein.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor vervanging van de korfbalvelden ramen we op € 193.600
(incl. btw). Dit bedrag dekken we uit investeringsruimte die we hiervoor beschikbaar hebben.
KV DOT heeft op grond van de BOSA-regeling voor de kunstgrasvelden aanvullende subsidie
aangevraagd van € 48.400. Het eerder geraamde investeringskrediet van € 242.000 verlagen
we met dit bedrag.
De gemeentelijke bijdrage voor de vervanging van het waterveld (hockey) van € 188.760
wordt meegenomen bij de actualisatie van het Meerjaren Investeringsprogramma”. MHC Oss
heeft op grond van de BOSA-regeling voor het waterveld een subsidie gekregen van € 47.190.
De geraamde investeringskosten van € 130.000 voor het zandingestrooide hockeyveld nemen
we mee bij de actualisatie van de MIP in de Programmabegroting 2021-2024.
b. Communicatie
We informeren beide verengingen over het besluit.
c. Uitvoering
KV DOT en MHC Oss worden eigenaar van de nieuwe kunstgrasvelden. We sluiten met beide
verenigingen een investeringsovereenkomst voor de gemeentelijke bijdrage in hun eigendom.

d. Overlegd met


KV DOT



MHC Oss



GF&C (H. Maas)



GVVB (M. Geurts)
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Bijlagen
1.

Financiële gevolgen faseren vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel

Samenvatting
De twee kunstgrasvelden van korfbalvereniging DOT (KV DOT) en twee kunstgrasvelden van
de Mixed Hockeyclub Oss (MHC Oss) op sportpark Rusheuvel zijn versleten en moeten worden
vervangen. Met de vervanging van de twee korfbalvelden en een zand-ingestrooid hockeyveld
is rekening gehouden in de Programmabegroting. De vervanging van het tweede hockeyveld
(een waterveld) is gepland in 2021. De dekking hiervoor nemen we normaliter mee bij de
actualisatie van de MIP in de Programmabegroting 2021-2024. Gezien de sporttechnische
staat van de velden is het noodzakelijk om het waterveld al in 2020 te vervangen. De
vervanging van het zand-ingestrooid veld kunnen we met extra onderhoudsmaatregelen
uitstellen tot 2021. De gewijzigde investeringskredieten en de gefaseerde vervanging van de
hockeyvelden nemen we mee in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) sportaccommodaties.

