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Onderwerp: Beleidsregel aanleg sportvelden 

Geachte leden van de raad, 

Aanleiding
In de raadsvergadering van 5 november 2015 heeft uw raad de motie “Kunstgrasveld V.V. Unitas” 
(zaak 36100/46771) aangenomen. Naar aanleiding van deze motie is de laatste maanden gewerkt 
aan een beleidsregel aanleg sportvelden.

We zetten nadrukkelijk in op het stimuleren van breedtesport, waarbij zoveel mogelijk inwoners 
gebruik kunnen maken van onze sportvoorzieningen. Vanuit dat uitgangspunt is het van belang dat er 
in Gorinchem voldoende en kwalitatief goede buitensportvelden zijn. Het doel van de nieuwe 
beleidsregel is om eenduidig om te gaan met verzoeken voor uitbreiding/vervanging van 
buitensportvelden en beleidsmatig en financieel duidelijkheid te scheppen.

In het (recente) verleden werden door de gemeente de verzoeken van verenigingen voor 
uitbreiding/vervanging van buitensportvelden situationeel behandeld. Wij willen daar verandering in 
aanbrengen door het invoeren van een beleidsregel die toetst aan de landelijk geldende normen van 
sportkoepels en zorgt voor duidelijkheid en rechtsgelijkheid.

Vaststelling beleidsregel
De nieuwe beleidsregel aanleg sportvelden (zie bijlage) hebben wij vastgesteld tijdens de 
collegevergadering op 19 april 2016. De beleidsregel gaat uit van het principe dat de gemeente zorgt 
voor aanleg van nieuwe (noodzakelijke) sportvelden, indien een vereniging een tekort heeft aan 
velden. Uitgangspunt voor de beoordeling van een eventueel tekort zijn de normen voor veldbehoefte 
van de betreffende landelijke sportbond en de afweging of dit tekort voldoet aan de overige in de 
beleidsregel gestelde criteria.

Naar verwachting zullen de komende jaren, als gevolg van Europese regelgeving, de BTW voordelen 
voor sport-beheerstichtingen worden bemoeilijkt of geheel eindigen, waardoor privatisering van 
sportvelden financieel onder druk komt te staan. Het is daarom verstandig dat de gemeente zelf de 
nieuwe velden aanlegt.
Wel zijn wij – binnen de wettelijke mogelijkheden – voorstander van een koepelorganisatie voor de 
buitensport, waarmee afspraken kunnen worden gemaakt over de overdracht van het bouwheerschap 
bij noodzakelijke aanleg van velden en gemeentelijke taken als beheer, onderhoud en exploitatie van 
de buitensportaccommodaties.
Omdat milieu en duurzaamheid belangrijk zijn, is in de beleidsregel tevens opgenomen dat bij de 
aanleg van nieuwe sportvelden en de keuze van materialen rekening wordt gehouden met 
duurzaamheidsaspecten en mogelijk hergebruik van bestaande materialen.

Consequenties beleidsregel
Er zijn in Gorinchem drie buitensportverenigingen die op dit moment een tekort hebben aan velden 
volgens de geldende normen voor veldbehoefte: de voetbalverenigingen Unitas en GJS en de 
hockeyvereniging Rapid.



Bij Unitas en GJS kan het capaciteitsprobleem worden opgelost door vervanging van één 
natuurgrasveld door kunstgras. Conform de nieuwe beleidsregel legt de gemeente deze nieuwe 
kunstgrasvelden aan.
Omdat we met de door Rapid opgerichte beheerstichting Stichting Molenvliet al in een vergevorderd 
stadium zijn met de voorbereidingen voor de aanleg van een 3e veld en privatisering van de nieuwe 
velden daarbij uitgangspunt is, zal de beleidsregel – met het principe de gemeente legt de nieuwe 
velden aan – hier niet worden toegepast. Met Stichting Molenvliet worden nadere afspraken gemaakt 
over overdracht van MOP-onderhoudsgelden, betaling van restantboekwaarden door de gemeente en 
eigendomsoverdracht van de hockeyvelden.

Vervolgproces
De financiële consequenties van de aanleg van de kunstgrasvelden bij Unitas en GJS in 2016 en de 
extra benodigde financiële middelen als gevolg van de nadere afspraken met Stichting Molenvliet 
zullen worden uitgewerkt in een separaat raadsvoorstel, ter behandeling in de raadsvergadering van 7 
juli 2016. De gevolgen van uw besluitvorming over dit voorstel zullen worden verwerkt in de 
meerjarenbegroting 2017-2020. Om u een integraal en volledig inzicht te verschaffen in het financieel 
meerjarenperspectief 2017-2020, zullen de financiële consequenties in een voetnoot worden 
meegenomen in de Perspectiefnota, die in dezelfde vergadering zal worden behandeld.

Om eventuele realisatie van kunstgrasvelden nog deze zomer, voor het nieuwe sportseizoen mogelijk 
te maken, hebben wij besloten om vooruitlopend op de besluitvorming op 7 juli alvast te starten met 
de planvoorbereidingen (bestek en aanbesteding) voor de nieuwe kunstgrasvelden bij Unitas en GJS.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris,                     de burgemeester,


