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Onderwerp:  Vervroegde uitvoering totaal renovatie hockeyveld HSC Hermes op sportpark De Linie 

 

Gevraagd besluit: 

- vervroegde totaal renovatie kunstgras hockeyveld mogelijk te maken door vervangingsinvestering 

onderbouw voor een bedrag van € 112.829,00 naar voren te schuiven van 2035 naar 2014; 
- vervroegd afschrijven in 2014 van het restant van de kapitaallasten onderbouw (aanleg in 2000); 

- kapitaallasten van de investering vanaf 2015 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen 

- vaststellen begrotingswijziging. 
 

Publiekssamenvatting 

De renovatie voor de toplaag van het kunstgras hockeyveld staat gepland voor 2014. De eisen van NOC*NSF 

zijn in de afgelopen jaren aangescherpt, hierdoor is renovatie van de toplaag alleen mogelijk  bij complete 

vervanging van de onderbouw. Deze laatstgenoemde investering staat later gepland maar dient eerder, in 2014 

tegelijk met toplaag te worden uitgevoerd omdat het veld anders niet wordt goedgekeurd. 

 

Inleiding 

De renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld van HSC Hermes op sportpark De Linie is een reguliere 

investering binnen het meerjaren onderhoudsplan van de sportparken en staat gepland voor uitvoering in 2014. 

Tijdens de voorbereiding is een onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de onderbouw omdat dit 

bepalend is voor de totale constructie. In de afgelopen jaren, sinds de aanleg in 2000, heeft NOC*NSF de eisen 

voor de onderbouw aangescherpt. De samenstelling van de onderbouw moet nu minimaal een 

rubbercomponent bevatten. Tot enkele jaren terug werden de zandkunststofvelden aangelegd met alleen een 

lavafundatie op een zandonderbouw, zo ook op sportpark De Linie. Dit wordt na verloop van tijd hard en wordt 

door spelers als onplezierig ervaren en levert meer blessures op. Het vervangen van de onderbouw is gepland 

in 2035. 

Sporttechnisch gezien en te voorkoming van een vermindering van de bruikbaarheid en verhuurbaarheid van 

het hockeyveld is het noodzakelijk om een ISA gekeurd veld aan te leggen. Deze goedkeuring wordt alleen 

verkregen als wordt voldaan aan alle eisen van NOC*NSF. 

Deze normen zijn maatgevend om competitiewedstrijden te kunnen spelen. Een veld wat niet voldoet aan de 

normen wordt afgekeurd voor het spelen van wedstrijden, sluit de vereniging uit van deelname aan de 

competitie en daardoor in strijd met hun verenigingsdoelen. 

 

Wij stellen om die redenen voor om de renovatie van de onderbouw te vervroegen zodat de totale constructie in 

2014 nieuw kan worden aangelegd. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Na de renovatie voldoet het hockeyveld aan de eisen van de bond, dat ten goede komt aan de huurder HSC 

Hermes en de bijna 200 leden van deze vereniging. Het veld wordt ook gebruikt door de leerlingen van Scholen 

aan Zee in het kader van schoolsport. 

 

Kader 

Accommodatienormen NOC*NSF 

Sportbesluit 2010 – meerjaren onderhouds en investeringsplan 

Kadernota Lokaal Sportbeleid 

 

Argumenten 

Het nieuwe kunstgrasveld is een reguliere vervanging en als zodanig opgenomen in de meerjaren 

investeringsplanning van de sportaccommodaties. 
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Het later uitvoeren van de renovatie van de toplaag is niet mogelijk. De kunstgrasmat is nu 13 jaar oud en 

versleten, de gemiddelde levensduur is 12 jaar. De toplaag is financieel afgeschreven. 

De vereniging heeft dispensatie van de KNHB om het lopende seizoen nog te spelen op de oude mat. 

Wanneer de accommodatie niet voldoet aan de normen NOC*NSF zal de KNHB het veld afkeuren voor 

competitiewedstrijden. 

 

Een van de hoofdpunten uit de Kadernota Lokaal Sportbeleid is achterstallig onderhoud aan de 

sportaccommodaties weg te werken en door preventief systhematisch onderhoud, een verbetering van kwaliteit 

van deze accommodaties realiseren. Dit vertaalt zich in de huurprijs die de verenigingen betalen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De raad heeft het beleidskader Sportbesluit, waaronder het invoeren van een meerjaren onderhouds- en 

investeringsplan vastgesteld in 2010. 

De vaste huurder Hermes omarmt de gekozen oplossing omdat daardoor het sportveld blijft/gaat voldoen aan 

de nieuwste eisen. 

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De referendumverordening gemeente 

Den Helder 2012, artikel 2 Uitzonderingsbepalingen, lid e, is van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

De kapitaallasten van de onderbouw (aanleg in 2000), worden vervroegd afgeschreven in 2014. Dit betekent 

een lastenverhoging die niet gedekt wordt. 

De boekwaarde per 1-1-2014 is € 31.009,-. In de begroting van 2014 is een afschrijving van € 15.505,- 
opgenomen. Tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2014 was gewijzigde investering nog niet 

bekend. 

Dit betekent dat de extra afschrijving in 2014 van € 15.505,- ten laste komt van het begrotingsresultaat 2014 

(indirect algemene reserve). 

De kapitaallasten van de investering komen vanaf 2015 ten laste van het begrotingsresultaat. 

 

Communicatie 

Het startoverleg met HSC Hermes heeft in juli plaatsgevonden. Intern wordt nu de projectorganisatie 

samengesteld. Na besluitvorming volgt de voorbereiding van het ontwerp en de aanbesteding. 

 

Realisatie 

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de periode juni/juli 2014. 

 

 

 

Den Helder, 22 oktober 2013. 
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