
 

 

Bijlage 3a Inhoudelijke toelichting buitensport  
 

Alvorens, rekening houdende met de eerder geschetste wegingsfactoren, de denkrichtingen voor de 

buitensport te schetsen, wordt het financiële kader geschetst. 

 

Financieel kader 

Op de buitensport, zowel gebouwen als sportvelden, moet een bedrag van € 80.000 bezuinigd worden. 

Daarnaast is berekend dat op basis van de gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan  jaarlijks voor de 

vervangingsinvesteringen van de sportvelden een bedrag van € 567.000 nodig is, welke niet is 

opgenomen in de exploitatiebegroting.  

 

Voor dagelijks en groot onderhoud staat nu jaarlijks een bedrag geraamd voor respectievelijk € 136.000 

en € 80.000 op de exploitatiebegroting. 

De gemeente ontvangt jaarlijks voor de sportvelden € 59.000 aan huur (tennis, voetbal, handbal, 

hockey, atletiek, rugby, honk en softbal)  De huidige huurtarieven voor de sportvelden variëren per 

vereniging. In het kader van het accommodatiebeleid wordt voorgesteld om de huurtarieven te 

harmoniseren.  

  

Voor 2015 en 2016 staan vervangingsinvesteringen gepland voor € 168.000. Indien het totale onderhoud 

wordt overgedragen, is een eenmalige investering van € 168.000 noodzakelijk om de velden in goede 

staat over te dragen. 

 

Zelfredzaamheid en harmonisatie 

Vereniging verantwoordelijk maken voor het totale onderhoud geeft de vereniging ook een financiële 

prikkel. Met zelfwerkzaamheid kunnen kosten worden bespaard.  

 

Met het overdragen van het totale onderhoud aan de verenigingen worden de verenigingen 

verantwoordelijk voor een jaarlijks bedrag van extra € 725.0001, naast de onderhoudswerkzaamheden 

aan het veld en de gebouwen die ze nu al verrichten.  Bij het bedrag van 725.000 is geen rekening 

gehouden met 1/3 voor rekening van de vereniging en 2/3 voor rekening van de gemeente. 

 

Op basis van de KNVB normen hebben 8 voetbalverenigingen2 een overcapaciteit van in totaal 4 

grote velden en 3 kleine velden. De gemeente onderhoud niet langer boventallige velden.  

Met het buiten onderhoud stellen van deze overcapaciteit kunnen de jaarlijkse gemiddelde 

vervangingsinvesteringen met € 58.000 omlaag. Met het buiten onderhoud stellen van de 

overcapaciteit resteert een gemiddeld  jaarlijks bedrag van € 509.000 aan vervangingsinvesteringen 

voor de sportvelden.  Bij het bedrag is geen rekening gehouden met 1/3 voor rekening van de 

vereniging en 2/3 voor rekening van de gemeente 

 

De verenigingen financieel volledig verantwoordelijk t maken voor de vervangingsinvesteringen bleek 

uit de gesprekken, niet mogelijk. De gemeente zal de verenigingen gedeeltelijk financieel moeten 

ondersteunen bij vervangingsinvesteringen die noodzakelijk blijken. 

 

Voorstel: De benodigde capaciteit van de sportverenigingen af stemmen op het aanbod, voordat er 

geïnvesteerd wordt conform de huidige het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan. Voor de 

voetbalverenigingen is de benodigde capaciteit in uren voor wedstrijd- en trainingsuren berekend 

volgens de KNVB-normering. Wanneer er in het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan een 

voorziening(+investering) noodzakelijk is, wordt er eerst afgewogen of het desbetreffende veld nog 

noodzakelijk is. Dit kan betekenen dat de gemeente niet meer bij een kunstgrasveld de gedeeltelijke 

financiering op zich neemt, maar zich beperkt tot financiering van een natuurgrasveld of wetraveld. 

 

Fasering in tijd en verantwoordelijkheden 

Uit de gesprekken met de sportverenigingen bleek  dat de wil er is om meer verantwoordelijkheid te 

nemen, maar dat het vaak ontbreekt aan inzicht en een krachtig bestuur. In het proces tot de nieuwe 

verantwoordelijkheid wordt geadviseerd een geleidelijk proces te bewandelen waarbij de gemeente 

de  sportverenigingen goed  begeleid en ondersteunt worden voor de taken die op hun afkomen 

zodat ze ook in staat zijn de verantwoordelijkheden op te pakken. Door het faseren in tijd en taken die 

                                                           
1 Bedrag opgebouwd uit: 1/3 van € 509.000=€ 170.000 (Vervangingsinvesteringe)+€ 136.000 (DO)+€ 80.000(GO)  
2 Callantsoog, Geel Zwart, Petten, VV Vesdo, Dirkshorn, VV Oudesluis ½, Hollandia T ½, Sint Boys ½ 



 

 

worden overgedragen kunnen de sportverenigingen zich goed voorbereiden op hun nieuwe 

verantwoordelijkheid. Indien de verenigingen niet in staat blijken het groot onderhoud voor hun 

rekening te nemen, zal de gemeente of een derden kunnen doen tegen een kostprijs dekkend tarief.  

 

Een onderdeel van deze fasering is het afbouwen van de huur, die de verenigingen betalen aan de 

gemeente voor het gebruik van de sportvelden. Het gaat daarbij om een bedrag van € 59.000 per jaar. 

De huurtarieven zijn  op dit moment niet geharmoniseerd en staan niet in verhouding tot de 

investeringen van de gemeente. Nu  de sportverenigingen meer verantwoordelijkheden krijgen 

(+kosten van deze taken), wordt voorgesteld dit huurtarief van de sportvelden  stapsgewijs te verlagen 

tot nul in het jaar 2020 voor alle sportverenigingen (tennis, handbal, voetbal, hockey, rugby, soft en 

honkbal). Ook voor de tennis geldt dat zij geen huur meer hoeven te betalen voor de banen omdat 

ook de tennis verantwoordelijk is voor het gehele onderhoud. De huidige huur betaald door de tennis ( 

€1.900) wordt al met ingang van 2016 verlaagd naar nul. De huurtarieven voor de opstallen blijven 

gehandhaafd.  

Om de geleidelijke overdracht te laten plaatvinden wordt het volgende proces vanaf  1 januari 2016 

voorgesteld: 

• De gemeente draagt per 1 januari 2016 niet meer bij in het onderhoud en de vervanging van het 

overschot van de voetbalvelden (conform KNVB-normering); 

• Het dagelijks onderhoud  wordt per 1 januari 2016 volledig overgedragen aan de 

sportverenigingen, zonder de bijbehorende budgetten; 

• Het groot onderhoud wordt per 1 januari 2018 volledig overgedragen aan de sportverenigingen, 

zonder de bijbehorende budgetten; 

• Geadviseerd wordt het huurtarief van de buitensport met   33% te verlagen in 2016 (moment 

overdracht dagelijks onderhoud), 33 % ter verlagen in het jaar 2018 (moment overdracht groot 

onderhoud) naar uiteindelijk 0 in het jaar 2019/2020.  

• Stapsgewijs gaan de sportverenigingen een percentage bijdragen in de vervangingsinvesteringen. 

Voorgesteld wordt de bijdrage van de gemeente  tussen 2017 en 2020 gefaseerd   af te bouwen 

tot 66% structureel vanaf 2020.  De vervangingsinvesteringen gepland voor 2015 en 2016 worden 

indien noodzakelijk voor 100% gefinancierd. Deze jaarlijkse afbouw over een periode van 5 jaar 

geeft de verenigingen de gelegenheid om andere middelen te genereren (sponsoren werven, 

contributies of barinkomsten te verhogen etc.)  

•  De verschuiving van het klein- en groot onderhoud in de komende periode richting de  

sportverenigingen vraagt al erg veel van de sportverenigingen. De verwachting is wanneer  de 

gemeente  meer dan 1/3 deel  van de sportverenigingen vraagt, dit directe invloed heeft op het 

voortbestaan van de kleine verenigingen.  

• Tussen 2016 en 2020  moeten de sportverenigingen oplopend    de vervangingsinvesteringen zelf  

dragen. Alvorens een vereniging in aanmerking komt voor een deze bijdrage moet  minimaal aan 

een aantal voorwaarden worden voldaan, te denken valt aan:   

  -  de sportvereniging moet dekking hebben voor het deel van de vervangingsinvesteringen  

  -  het dagelijks- en groot onderhoud moet goed zijn uitgevoerd  

  -  de noodzaak van ingreep en tijdstip van de vervangingsinvestering is aangetoond 

  -  Op basis van de planningsnormen (van de desbetreffende bond) zal er worden   

     heroverwogen of de voorziening die staat ingepland in het meerjarenplan aansluit op de 

•   planningsnormen  

 

Financiële consequenties  

Vanaf 1 januari 2016 

Door de overcapaciteit aan voetbalvelden (4 grote en 3 kleine velden) over te dragen aan de 

sportverenigingen bespaart de gemeente € 58.000 per jaar in de meerjarenplanning op de 

vervangingsinvesteringen. We schatten in  dat het groot onderhoud de overcapaciteit  met circa  

€ 10.000 per jaar vanaf 1 januari 2016 zal dalen (van € 80.000 per jaar naar € 70.000 per jaar).   

 

Het dagelijks onderhoud gaat per 1 januari 2016 naar de verenigingen hetgeen de gemeente nu 

 € 136.000 per jaar kost en is begroot binnen de exploitatiebegroting. 

Huurverlaging van 1/3 deel waardoor de gemeente € 19.000 minder op de exploitatiebegroting 

ontvangt.  

 



 

 

Vanaf 1 januari 2017  

Over de periode 2017-2019 wordt de gemeentelijke bijdrage voor vervangingsinvesteringen stapsgewijs 

afgebouwd, zodat met ingang van 2020 2/3 deel van de vervangingsinvesteringen ten laste komen 

van de gemeente. 

Dit betekent dat de verenigingen met ingang van 1 januari 2017 oplopend naar 1 januari 2020 voor 1/3 

deel (afgerond gemiddeld € 157.000) verantwoordelijk worden voor de vervangingsinvesteringen.   

 

Vanaf 1 januari 2018: 

• Het groot onderhoud zal worden overgedragen aan de sportverenigingen. Het gaat hierbij om een 

totale kostenpost van € 70.000  (naast de €10.000 die al vanaf 2016 wordt bezuinigd) gedekt binnen 

de exploitatiebegroting; 

•  Wij adviseren om het huurtarief, wat de sportverenigingen aan de gemeente nu betalen,  

wederom met 33%  te verlagen. Hierdoor ontstaat tekort op de exploitatiebegroting van € 38.000  

Vanaf 2020 

• Wij adviseren om het huurtarief, wat de sportverenigingen aan de gemeente nu betalen, wederom 

met 33%  te verlagen. Hierdoor ontstaat tekort op de exploitatiebegroting van € 58.000  

 

Maatschappelijke consequenties 

Dit proces vraagt ook bij de sportverenigingen om inventiviteit om te anticiperen op hun toekomst. Zo 

kan het zijn  dat meerdere verenigingen ervoor kiezen van 1 sportlocatie gebruik te gaan maken 

omdat een samenwerking in meer of minder vergaande vorm ook voor verenigingen kansen biedt in 

het efficiënt en doelmatig exploiteren en beheren van de sportcomplexen. Verenigingen kunnen ook 

besluiten om te fuseren, maar dit is geen inzet/doel van de gemeente. De sportverenigingen gaan hier 

volledig zelf over.  

Risico’s 

 Ondanks de bijdrage van de gemeente kan het zijn dat de verenigingen niet in staat zijn zichzelf in 

stand te houden , dit kan te maken hebben  met de vaak beperkte omvang van de 

sportverenigingen en dat de verenigingen niet ingericht zijn voor deze verantwoordelijkheid. 

 Voor de vereniging VV Schagen kan het dagelijks-en groot onderhoud  pas vanaf 1 januari 2017 

overgedragen worden in verband met een lopende btw-constructie op dit moment. Dit geldt ook 

voor de huurverlaging.  

 Een deel van de sportparken is openbaar toegankelijk. Mogelijke effecten hiervan worden in het 

vervolgtraject meegenomen.  

 Gemeente heeft een vrij uitgebreide vrijwilligersverzekering. Wat exact onder de risicoverzekering 

valt, moet nader worden onderzocht zodat daar ook de nieuwe werkzaamheden onder kunnen 

vallen.  

 Bij het buiten onderhoud stellen van de overcapaciteit  worden verenigingen geconfronteerd met 

aanvullende voorzieningen die daarmee niet meer gebruikt kunnen worden, denk daarbij aan 

lichtmasten. Deze moeten worden geïnventariseerd maar komen niet per definitie voor rekening 

van de gemeente.  

 Op basis van de huidige huurcontracten moet onderzocht worden in hoeverre deze ruimte bieden 

voor overdracht onderhoudswerkzaamheden en huurverlaging, hierbij rekening houden met de 

toepassing btw constructie. Mogelijk moeten hiertoe nieuwe huurcontracten afgesloten worden.   

 Het krediet voor de eenmalige vervangingsinvesteringen voor 2015 wordt in december 2015 

door uw raad vastgesteld. Niet eerder dan december 2015 kan externe opdracht gegeven 

worden. Dit betekent dat de uitvoering niet zoals gewenst in de zomerstop 2016 uitgevoerd kan 

worden.  

 Met het besluit zal het dagelijks onderhoud en het niet langer onderhouden van de 

overcapaciteit aan sportvelden al met ingang van 1 januari 2016 in werking treden. De 

verenigingen zullen vooruitlopend op deze besluitvorming in december hier al op moeten 

anticiperen. 

 

 

 

 

 



 

 

Specifieke uitgangspunten buitensportaccommodatie 

 

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten vast te stellen ten behoeve van de buitensport.   

1. De sportverenigingen kunnen alleen aanspraak maken op een bijdrage voor de 

vervangingsinvesteringen, wanneer het dagelijks-en groot onderhoud (vanaf 2017) goed is 

uitgevoerd;  

2. De gemeente zal bij ieder moment wanneer een veld op het gemeentelijke 

meerjarenonderhoudsplan staat een afweging maken of het veld behouden moet blijven of dat 

deze kan worden omgezet in een veld tegen een lagere investering (voorbeeld: kunstgras naar 

natuurgras); 

3. Bij een tekort van de veldcapaciteit moet de sportvereniging gebruik maken van de dichtstbijzijnde 

geschikte sportlocatie; 

4. De gemeente houdt de planningsnormen van de landeljke bonden aan voor het bepalen van de 

benodigde capaciteit, dan wel richtlijnen die landelijk worden aangehouden; 

5. Er wordt niet meer uitgekeerd dan de reserve toelaat 

6. De gemeentelijke bijdrage van maximaal 2/3 deel van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen 

worden gebaseerd op de werkelijk gemaakte externe kosten.  

 


