
 

 

Beste raads- en steunfractieleden, 

Dhr. Kruijer / SARS verzoekt onderstaande mail aan u door te sturen in verband met de 

oordeelsvormende vergadering morgenavond waar de carrousel op de agenda staat. 

Dhr. Kruijer heeft een berekening bijgevoegd (doc – kostenoverzicht SARS advies) waaruit zou blijken 

dat de uitvoering van de carrousel goedkoper kan. 

De berekening van de SARS hebben we overgenomen in het overzicht dat we eerder al stuurden 

(Toel financ carrousel 2020 11 24). Wat blijkt is dat de SARS niet alle velden berekent die we in de 

carrousel wel meenemen. In eerdere documenten hebben we dat ook al aangegeven en het 

veroorzaakt uiteraard een verschil in de totale kosten. 

Voorts stelt de SARS dat het parkeerterrein niet verwijderd hoeft te worden voor aanleg van het 

rugbyveld. Het blijkt echter dat de afmetingen van een rugbyveld officieel groter zijn dan die van een 

voetbalveld. Bij het opstellen van de berekening door HB-Advies is uitgegaan van de landelijke 

geldende normen zoals die door de bonden worden voorgeschreven. Het huidige rugbyveld op 

Groenoord is kleiner en heeft niet de formele afmetingen. Als een veld nieuw wordt aangelegd moet 

het voldoen aan de landelijke normen. 

Vertrouwend u zo voldoende te hebben geïnformeerd en er van uitgaande dat dit de laatste info is 

voordat we het onderwerp woensdagavond in de oordeelsvormende vergadering bespreken, met 

vriendelijke groet, 

Joke Kruit 

 

 

Van: Bob Kruijer  
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 09:44 
Aan: div   
 
 
Onderwerp: Re: 130 Raadsinformatiememo carrousel tbv Oordeelsvormende vergadering dd 25 
november 2020 
 

Goedemorgen Nico en overigen, 
  
Hartelijk dank voor de toelichting financiën, waarin de kolom Raming SARS is weergegeven. 
De SARS is nimmer op een inkopersstoel gaan zitten en heeft steeds gebruik gemaakt van 
ervaringen binnen de SARS en grofweg de verstrekte gegevens van HB. Om zaken niet beter 
voor te stellen zijn bedragen dan ook stevig neergezet. Recent is  deze grove bespiegeling 
getoetst door een extern expert die tevens de diverse onderconstructies heeft beoordeeld. 
Praktisch en zeker realistisch was zijn oordeel. Daarnaast zijn er door een delegatie van SARS 
nogmaals metingen verricht om de (on)mogelijkheden te toetsten.  Het parkeerterrein kan 
blijven waar hij is zodat de geprognotiseerde infrakosten achterwege kunnen blijven. 
  



 

 

Los dus van deze  vingeroefeningen  zijn besparingen nog terdege mogelijk, maar dat geldt 
wellicht voor alle scenario’s. 
  
In de bijlage tref je een aangepaste versie op basis van exact de gegevens zoals door jou 
aangegeven. Dat lijkt me een fair vergelijk.  
Verder is wat tekst omtrent zienswijze en voordelen zoals SARS die ziet aangegeven om niet 
in een ellelange briefwisseling/reacties/pleidooien naar aanleiding van diverse brieven te 
vervallen. 
  
De SARS heeft maar één oogmerk, een betaalbare en functionele oplossing voor de 
betrokken verenigingen en gemeente. 
  
Ik verzoek je deze informatie, voor optimale transparantie, dan ook naast bovenstaande 
adressen te delen met de raadsleden. 
  
met vriendelijke groet, 
 

 
Bob Kruijer 
Voorzitter 
+31622796537 

 


