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Geachte leden van de commissie Sociaal Domein, 

 

In 2019 is het meerjarenonderhouds- en investeringsplan (mjop/mjip) voor de 

buitensportaccommodaties geactualiseerd en voor 5 jaar vastgesteld door de raad. Op basis 

van dit plan staan dit jaar de toplagen van de zand-ingestrooide velden bij Korfbalvereniging 

Huizen (KVH) en bij de Huizer Hockey Club (HHC) op de planning om te vervangen. In 2023 

is de toplaag van het 2e waterveld bij de HHC aan de beurt. Dat tot nu toe geen 

aanbesteding heeft plaatsgevonden heeft te maken met de sterk gestegen kosten met name 

als gevolg van de strengere milieueisen.   

 

Oorzaken kostenstijging 

Samen met Malsen, ingehuurd als extern adviseur, hebben we voorcalculatorische ramingen 

opgesteld voor deze vervangingen. Deze ramingen komen aanzienlijk hoger uit dan de 

bedragen die zijn opgenomen in het mjop/mjip. Dit heeft de volgende oorzaken: 

1. Na 2019 zijn de milieueisen zodanig opgeschroefd dat niet alleen de mat (toplaag) maar 

ook de sporttechnische lagen (STL) van de zandvelden, die bestaan uit lava/rubber of 

zand/lava/rubber moeten worden vervangen door puur lava om de sporttechnische 

eigenschappen van de velden weer 17 jaar te kunnen garanderen. Voorheen kon je deze 

STL loskrabben en waar nodig opvullen met extra rubber, maar dat mag milieutechnisch 

niet meer om te voorkomen dat het rubber in de bodem terecht komt. Met alleen de mat 

vervangen haal je sporttechnische eisen niet of slechts voor een jaar of twee, dus moet 

hele pakket (mat + STL) worden vervangen om aan de eisen te voldoen.  

2. Tot voor kort kon worden volstaan met een beperkt bedrag aan stortkosten voor de oude 

mat. Vanwege de strenge milieueisen is dat niet meer toegestaan. De verplichte kosten 

voor het verwijderen en recyclen van de kunstgrasmatten door een erkende verwerker 

zijn ongeveer een viervoud van de stortkosten.  

3. De grondstofprijzen zijn de afgelopen tijd gestegen.  

4. Doordat de SPUK (vanaf 2019) in 5 jaar wordt afgebouwd ontvangen we jaarlijks minder 

SPUK-uitkering ter compensatie van het btw-nadeel van de verruiming van de 

sportvrijstelling.  

 

Doorrekening 

Voor vervanging van de toplagen van de zand-ingestrooide velden bij KVH en bij de HHC 

alsmede de vervanging van de toplaag van het waterveld bij de HHC zijn doorrekeningen 
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gemaakt op basis van de door Malsen aangeleverde globale raming. Bij een definitieve 

aanbesteding kan het resultaat afwijken. De in de begroting beschikbare structurele 

middelen zoals opgenomen in het mjop/mjip alsmede het restantbudget ‘Verbeteringen 

breedtesport’ vormen hierbij het kader. 

 

Kunstgrasveld Bovenweg 

Het kunstgrasveld aan de Bovenweg wordt niet alleen gebruikt door KVH, maar ook door het 

Erfgooiers College (EC) en de bso van Montris Kinderopvang. Een vergelijkbare situatie met 

meerdere gebruikers deed zich ook voor bij de vervanging van de Atletiekbaan in 2019. Om 

de gebruiksmogelijkheden voor vereniging en school te verbeteren is daar toen een gedeelte 

van het budget ‘Verbeteringen breedtesport’ ingezet. De andere helft van dit budget (na 

aftrek van de bijdrage aan de Wielertoerclub voor het mountainbike parcours) kan worden 

ingezet voor de renovatie van het veld aan de Bovenweg om een deel van de eenmalige 

lasten te dekken. Daarnaast kan ook de jaarlijkse gebruiksvergoeding die Montris betaalt als 

dekking worden ingezet, waardoor de gehele investering (op basis van de ramingen) is 

gedekt.  

De kosten van de door de korfbal gewenste uitbreiding van één naar twee velden 

(gerechtvaardigd op basis van de normering volgens het Handboek Sportaccommodaties) 

worden via de huur met de KVH verrekend. Zowel met de KVH als met het EC is 

overeenstemming over bereikt over de uitbreiding in kunstgras. Deze uitbreiding is overigens 

beperkt omdat het huidige kunstgrasoppervlak al 1,5 keer zo groot is als nodig voor één veld 

(in 2017 is de veldafmeting aangepast/verkleind). Dit alles betekent dat we de 

aanbestedingsprocedure binnenkort gaan opstarten en de uitvoering volgens planning in het 

4e kwartaal 2022 of 1e kwartaal 2023 kan plaatsvinden. KVH en EC maken in die periode 

gebruik van de sporthal, Montris kan het natuurgrasveld gebruiken.  

De vervanging van de huidige sportveldverlichting door ledverlichting wordt in dit project 

meegenomen. De huidige masten zijn al getest en geschikt bevonden voor led-armaturen. 

 

Kunstgrasvelden en waterveld Huizer Hockey Club 

Als gevolg van de kostenstijgingen zoals benoemd in deze mededeling is onvoldoende 

budget beschikbaar binnen het mjop/mjip om de structurele lasten van de investering voor de 

zand-ingestrooide velden 3 en 4 te dekken bij een gelijkblijvende huur (+ jaarlijkse 

indexering) van de HHC. Voordat er een aanbesteding kan worden opgestart vindt 

binnenkort verder overleg plaats met de HHC over de mogelijke opties. Mocht het niet lukken 

om tot een voor de gemeente budgettair neutrale oplossing te komen dan zal u hierover bij 

de begrotingsraad op 3 november 2022 verder worden geïnformeerd over te nemen 

vervolgstappen.  

 

Ook de vervanging van waterveld 2, gepland in 2023, wordt in dit hele plaatje meegenomen. 

Immers, doordat de aanbesteding voor de velden 3 en 4 pas later kan plaatsvinden heeft het 

prijstechnisch de voorkeur om dan gelijktijdig waterveld 2 daarin mee te nemen. Overigens 

lijkt de overschrijding van de geraamde investeringen voor dit waterveld ten opzichte van de 

ramingen in het mjop/mjip mee te vallen. Dat komt doordat de sporttechnische laag van dit 

veld wordt afgedekt door een lavalaag waardoor dit pakket in z’n geheel kan blijven liggen 

zonder dat daarin bewerkingen nodig zijn. Ook de shockpad op de lavalaag, die ervoor zorgt 

dat in dit geval weer voor 12 jaar kan worden voldaan aan de sporttechnische 

eigenschappen lijkt met wat kleine aanpassingen te kunnen worden hergebruikt. 
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Omdat de vervanging van de velden 3 en 4 nog een jaar wordt uitgesteld zijn met de HHC 

afspraken gemaakt over de voortzetting van het regulier onderhoud door de club met hulp 

van de gemeente. Op deze manier blijven beide velden dit jaar nog bruikbaar voor 

wedstrijden en trainingen. 

 

 


