
 
Initiatiefvoorstel  

Buitenkans verzilveren 
Ombouw 6 natuurgrasvelden in 6 kunstgrasvelden en Bouw 16 kleedkamers voor het 

vrouwenvoetbal) 
 
Inleiding 
Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad met de nota buitensport “Buitenkans” de kaders voor 
het buitensportbeleid vastgesteld. Bij de behandeling van deze nota is nadrukkelijk de 
ondercapaciteit van voetbalverenigingen aan de orde geweest. Via de motie “Financiële duidelijkheid 
over buitensportbeleid” heeft de raad kenbaar gemaakt dat deze raadsperiode een oplossing moet 
worden gevonden voor dit probleem. Met het verzoek aan het college om de planning en financiële 
consequenties in januari 2018 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 
 
Inmiddels is duidelijk dat het college geen gevolg geeft aan dit verzoek. In de brief van 13 december 
2017 over de dynamische raadsplanning meldt het college dat uit onderzoek is gebleken dat er een 
fundamentele maatschappelijke vraag voorligt die deze periode niet meer op te lossen is.  
 
Wij zijn van mening dat het oplossen van de ondercapaciteit dusdanig urgent is dat verder uitstel 
geen optie is. Verenigingen hebben verschillende malen aan de bel getrokken en aangegeven in de 
oplossing van de ondercapaciteit ook hun eigen verantwoordelijkheid te willen nemen. Zij zijn bereid 
om voor eigen rekening de kunstgrasvelden en de vrouwenkleedkamers voor te financieren tot het 
moment dat het geld van de gemeente beschikbaar gesteld wordt. Ons initiatiefvoorstel is erop 
gericht om deze buitenkans te verzilveren. 
 
Voorgeschiedenis 
In de gemeenteraad is al geruime tijd aandacht voor het probleem van ondercapaciteit bij 
voetbalverenigingen: 

 Bij de vaststelling van de  sportvisie 's-Hertogenbosch Sportief samen verder op 24 juni 2014 
vraagt de raad per motie aan het college om dit thema verder uit te werken. 

 In oktober 2015 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van deze motie. In de 
beantwoording kondigt het college een notitie aan over de toekomst van de buitensport in het 
voorjaar van 2016. 

  In de commissievergadering van 29 juni 2016 verzoekt de heer Rotman om het raadsvoorstel in 
september aan de raad voor te leggen. In de brief van 13 juli 2016 meldt het college dat wordt 
gestreefd naar besluitvorming in 2016. 

 In de dynamische raadsplanning raadsvoorstellen voor het derde en vierde kwartaal 2016 (d.d. 
20 juli 2016) is een raadsvoorstel voorzien in de commissie van 30 november 2016. 

 Op 30 november 2016 bespreekt  de commissie Maatschappelijke ontwikkelingen de 
sportwijkanalyses. Dit krijgt een vervolg in de raadsvergadering van 13 december 2016. De  raad 
neemt de motie “(Ruimtelijke) visie op Buitensportaccommodaties” aan waarin het college wordt 
gevraagd om in de visie op de buitensport accommodaties ook haar ruimtelijke sportvisie op te 
nemen. 

http://www.bosschevvd.nl/
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 In de brief van 25 januari 2017 meldt het college dat met buitensportverenigingen een gesprek 
wordt georganiseerd over o.a. optimale verdeling en benutting van aanwezige voetbal capaciteit 
in de gemeente, indien mogelijk in het eerste kwartaal van 2017. Op basis van de uitkomsten van 
deze discussie legt het college een visie aan de raad voor, naar verwachting  in het tweede 
kwartaal van 2017. 

 Op 12 juni 2017 neemt de raad de motie “Oplossen tekorten sportfaciliteiten 
voetbalverenigingen” (agendanummer 7, motie 11) aan. In deze moties vraagt de raad aan het 
college in de meerjarenbegroting de planning voor aanleg van kunstgras op te nemen en te 
garanderen. 

 Het raadsvoorstel Nota Buitensport: “Buitenkans” wordt behandeld in de commissie van 4 
oktober 2017 en de raad van 24 oktober 2017. Via de motie “Financiële duidelijkheid over 
buitensportbeleid” geeft de raad het signaal af dat deze raadsperiode een oplossing moet 
worden gevonden voor het probleem van de ondercapaciteit. Het verzoek aan het college is om 
de planning en financiële consequenties in januari 2018 ter besluitvorming aan de raad voor te 
leggen. 

 
Uitstel is geen optie 
Binnen de gemeenteraad wordt hierover dus reeds geruime tijd en breed over gediscussieerd en de 
raad is (nagenoeg) unaniem van mening dat deze ondercapaciteiten opgelost moeten worden.  
Wij zijn dan ook  van mening dat het oplossen van de ondercapaciteit dusdanig urgent is dat verder 
uitstel geen optie is. Hiervoor zijn diverse argumenten te noemen: 
- de ondercapaciteit (zowel voor wat betreft velden als kleedkamers voor vrouwen) bestaat al lang 

en de mogelijkheden om dit creatief op te lossen door de betreffende verenigingen zijn 
inmiddels door de jaren heen uitgeput; 

- door diverse nieuwbouwprojecten en –plannen nabij de betreffende verenigingen blijft het 
aantal inwoners groeien en daarmee ook de behoefte om te kunnen voetballen; 

- door de KNVB-richtlijn om bij de jeugd in andere spelvormen (4 tegen 4; 6 tegen 6; 8 tegen 8) te 
moeten gaan spelen is de urgentie vergroot; 

- de verenigingen hebben en willen in de oplossing van de ondercapaciteiten ook hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn bereid om voor eigen rekening de kunstgrasvelden en de 
vrouwenkleedkamers voor te financieren tot het moment dat het geld van de gemeente 
beschikbaar gesteld wordt. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de omzettingen naar kunstgras 
en de bouw van de vrouwenkleedkamers, die niet in 2018 worden uitgevoerd, opgenomen 
worden in het MIP 2019-2022. 

 

Omzetten natuurgrasvelden in kunstgrasvelden 
Door de grote groei van het aantal leden bij een zestal Bossche voetbalverenigingen (OJC Rosmalen, 
FC Engelen, RKVV Emplina, vv BLC, EVVC en RKVV Wilhelmina) is bij deze verenigingen een groot 
tekort aan veldcapaciteit ontstaan. Deze ondercapaciteit bestaat al diverse jaren maar is nu in een 
dusdanig stadium gekomen dat dit opgelost moet worden. De voetbalverenigingen zelf hebben er 
tussentijds van alles aan gedaan om het spelen en trainen voor ieder lid mogelijk te maken. Deze 
mogelijkheden zijn nu uitgeput. Zoals een inspreker namens de genoemde zes tijdens het Informeren 
en ontmoeten van 25 september zo treffend verwoorde: “De rek is er uit, al het mogelijke is gedaan 
om het passend te maken. Het piept en het kraakt.” 
 
In principe is er verspreid binnen de gemeente voldoende capaciteit voor alle Bossche 
voetbalverenigingen. De ondercapaciteit bij de genoemde 6 voetbalverenigingen is om diverse 
redenen echter niet op te lossen door medegebruik van elkaars complexen: 

 hierdoor zouden vele reisbewegingen gaan ontstaan, 

 uit oogpunt van de verenigingsbinding is het gewenst om zowel de voetbaltrainingen als de 
voetbalwedstrijden op het eigen complex te laten plaatsvinden, 
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 de inwoners bepalen zelf van welke club ze (hun kinderen) lid worden, 

 de belastbaarheid van velden en trainingsintensiteit. 
De oplossing van de ondercapaciteit, die door de KNVB-richtlijn voor andere spelvormen (4 tegen 4; 
6 tegen 6; 8 tegen 8) vergroot is, maar ook om aan de sportvraag te kunnen blijven voldoen ligt 
gelegen in het omzetten van één natuurgrasveld per genoemde vereniging naar één kunstgrasveld. 
Dit betekent dus 6 omzettingen in totaal. Dit is de oplossing volgens de Nota Buitensport1 maar ook 
volgens de verenigingen zelf2. Hierbij hebben de verenigingen aangegeven geen velden met het 
discutabele SBR infill te willen hebben maar met duurzaam en milieutechnisch verantwoorde infill 
zoals kurk of TPE-infill (Thermo Plastisch Elastomeer)3. 
 

Vrouwen Kleedkamers 
Vanwege het stijgend aantal vrouwenvoetballers is tijdens de raadsbehandeling van de nota 
buitensport ‘Buitenkans’ ook gesproken over vrouwenkleedkamers. Deze stijging heeft een extra (zo 
niet enorme) stimulans gekregen doordat het Nederlands vrouwenelftal in de zomer van 2017 
Europees kampioen is geworden. In de richtlijnen van de KNVB wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen kleedkamers voor mannen of vrouwen. De capaciteitsberekening is gekoppeld aan het aantal 
spelers ongeacht het geslacht. Dit was vroeger een goed uitgangspunt toen er nog nauwelijks 
vrouwen voetbalden maar dat is door de tijd achterhaald. Hier komt nog bij dat bij verschillende 
verenigingen de douches per 2 kleedkamers worden gedeeld met als gevolg een groot tijdsbeslag op 
deze kleedkamers bij wedstrijden van meisjes of vrouwen. 
 
Door deze toename is er bij een vijftal voetbalverenigingen (FC Engelen, RKVV Emplina, vv BLC, EVVC 
en RKVV Wilhelmina) een tekort aan kleedkamers ontstaan, vrouwenkleedkamers. De verenigingen 
EVVC en FC Engelen hebben ieder een structureel tekort van 2 kleedkamers, de overige drie 
verenigingen kennen een tekort van 4 kleedkamers. In totaal bestaat er een tekort van 16 vrouwen 
kleedkamers. 
 
Het college is van mening dat het tekort aan kleedkamers opgelost kan worden door het in gebruik 
nemen van zogenaamde teamlockers (grote opbergkasten van de jassen, schoenen en voetbaltassen) 
die in de kleedkamers, gangen of één centrale ruimte zouden moeten staan. In theorie lijkt dat een 
goede oplossing maar hierbij is geen rekening gehouden met de beperkte ruimte van de aanwezige 
kleedkamers en de vaak hiervoor niet geschikte (smalle) gangen. Eén centrale ruimte voor de 
teamlockers is alleen maar mogelijk door het opofferen van een kleedkamer waar al een tekort aan 
bestaat. Daarnaast is het maar de vraag of door het plaatsen van kasten in de genoemde beperkte 
ruimten de brandveiligheid niet in het geding komt. 
 
De oplossing van het tekort aan kleedkamers voor het vrouwenvoetbal, die door de KNVB-richtlijn 
voor andere spelvormen (4 tegen 4; 6 tegen 6; 8 tegen 8) vergroot is, maar ook om aan de sportvraag 
te kunnen blijven voldoen ligt gelegen in het bouwen van extra kleedkamers. Dit betekent dus 16 
kleedkamers in totaal. 
 
 
 
 

                                                           
1 Gezien de grootte van de tekorten en de demografische ontwikkelingen is in de Nota Buitensport verwoord dat er bij een 
zestal voetbalverenigingen (OJC Rosmalen, FC Engelen, RKVV Emplina, vv BLC, EVVC en RKVV Wilhelmina) een wedstrijdveld 
naar kunstgras omgezet moet gaan worden in de periode 2019 – 2022.  
2 Incl. het natuurgrasveld voor OJC Rosmalen zoals vastgesteld bij de Begroting 2018. 
3 TPE voldoet aan REACH norm onderdeel artikel (consumenten norm, zelfde als speelgoed) EN71-3 (Safety of Toys 3: 
migration of certain elements) en voldoet in principe aan Besluit Bodem Kwaliteit. TPE korrel heeft weinig tot geen slijtage 
en of degradatie. Tevens is het product een bewezen infill product (vanaf 2004-2005) het is 100 % recyclebaar. 
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Voorfinanciering door verenigingen  
Omdat de genoemde tekorten al jarenlang een grote rol spelen zou dit bij alle verenigingen zo snel 
mogelijk opgelost moeten worden. Of beter gezegd: in één keer. Dit is logistiek voor de verenigingen 
realiseerbaar maar financieel voor de gemeente niet. De verenigingen hebben en willen in de 
oplossing van de ondercapaciteiten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn bereid om 
voor eigen rekening de kunstgrasvelden en de vrouwenkleedkamers voor te financieren tot het 
moment dat het geld van de gemeente beschikbaar gesteld wordt.  
De verenigingen hebben aangegeven dat zij, met ondersteuning van de Stichting Waarborgfonds 
Sport, de benodigde investeringen door een bank voorgefinancierd kunnen krijgen indien de 
gemeente in de meerjarenbegroting deze investeringen opneemt en garandeert waardoor de 
genoemde knelpunten direct opgelost kunnen worden. 
Naast het voordeel dat alle ondercapaciteiten ineens (in 2018) worden opgelost, wordt door het in 
één keer kunnen aanbesteden ook een groot financieel voordeel (ruim 10%) voor de langere termijn 
gerealiseerd. Zowel in de benodigde investeringsbedragen als in de exploitatie. 
 
Met de Stichting Waarborgfonds Sport is inmiddels door de gemeente gesproken over de 
mogelijkheden van voorfinanciering door de verenigingen. Afhankelijk van de wenselijke 
eigendomssituatie zijn diverse oplossingen hiervoor mogelijk. De Stichting heeft aangegeven dat het 
daarbij in alle gevallen van belang is dat er vanuit de gemeente duidelijkheid (lees: garantie) wordt 
gegeven over het beschikbaar stellen van de middelen binnen circa 5 jaar. Concreet betekent dit dat 
de middelen voor aanleg van de kunstgrasvelden en de bouw van de vrouwenkleedkamers eerst 
opgenomen moeten zijn in het MIP 2019-2022 en pas dan voorfinanciering kan worden gerealiseerd. 
Met dit voorstel wordt dat gerealiseerd. 

 
Financiële paragraaf 
De omzetting van natuurgrasvelden in kunstgrasvelden en de bouw van 16 kleedkamers brengt ten 
opzichte van nu in de begroting opgenomen budgetten jaarlijks extra exploitatiekosten met zich mee. 
Op basis van ambtelijke opgaven (zie bijlage) zijn deze meerkosten als volgt opgebouwd.  
 
Voor de investeringen in kunstgrasvelden wordt uitgegaan van € 480.000 per veld. De meerkosten 
van de kunstgrasvelden bestaat uit het saldo van extra kapitaalslasten, minder onderhoudskosten en 
meer huuropbrengsten.  
 

     Natuurgras Kunstgras Verschil  
Kapitaalslasten    €      ** 4 € 30.000 
Onderhoudskosten        7.500       5.750 
Huur door vereniging      - 2.171     - 6.515 
     €   5.329  € 29.235 € 23.906  
 
Meerkosten: (afgerond) € 24.000 per veld per jaar 
      
Wat betreft kleedlokalen: wij vragen geen aparte huur voor de kleedkamers, deze zitten in principe 
in de huur van een wedstrijdveld opgenomen (het veld is dan incl. 2 kleedlokalen). Bij aanleg rekent 
de gemeente met circa € 75.000 per kleedkamer, afschrijving in 40 jaar. Dit betekent een gemiddelde 
kapitaalslast van ruim € 2.000 per kleedkamer. Onderhoud, verzekeringen, OZB etc. brengt nog een 
extra € 2.000 per jaar met zich mee. 
Meerkosten: € 4.000 per kleedkamer per jaar. 

                                                           
4 Van sommige natuurgrasvelden lopen kapitaalslasten ad € 4.700 door omdat die nog niet volledig afgeschreven zijn. Voor 

de zuiverheid is dit bij het bepalen van de extra exploitatiekosten volledig buiten beschouwing gelaten omdat de resterende 
afschrijvingstermijnen onbekend zijn. De extra exploitatiekosten worden € 4.700 lager op het moment dat het 
oorspronkelijke natuurgrasveld volledig afgeschreven is. 
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Extra exploitatiekosten Kunstgras en Vrouwenkleedkamers (meerkosten kunstgras t.o.v. 
natuurgras) 

 2018 2019 2020 2021 

Kunstgras OJC Rosmalen € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 

Kunstgras FC Engelen € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 

Kunstgras Emplina  € 24.000 € 24.000 € 24.000 

Kunstgras BLC   € 24.000 € 24.000 

Kunstgras EVVC    € 24.000 

Kunstgras Wilhelmina    € 24.000 

Vrouwenkleedkamers FC Engelen 
(2) 

€   8.000 €   8.000 €   8.000 €   8.000 

Vrouwenkleedkamers Emplina (4)  € 16.000 € 16.000 € 16.000 

Vrouwenkleedkamers BLC (6)   € 24.000 € 24.000 

Vrouwenkleedkamers EVVC (2)    €   8.000 

Vrouwenkleedkamers Wilhelmina 
(4) 

   € 16.000 

Totaal € 56.000 € 96.000 € 144.000 € 216.000 
      

 
Bovengenoemde exploitatiebedragen kunnen lager uitvallen. Door de verenigingen is een 
kostenraming opgevraagd bij een aannemer. Volgens de prijsopgaaf is het mogelijk om de 
investeringskosten terug te brengen naar € 400.000 per veld5 en € 50.000 per kleedkamer. De velden 
kunnen goedkoper worden aangelegd wanneer zij gelijktijdig worden omgezet in plaats van 
gefaseerd. Hetzelfde geldt voor de kleedkamers. Dus de bedragen waarmee ambtelijk wordt 
gerekend beschouwen wij als maximumbedragen.  
 

De kosten voor het jaar 2018 worden gedekt uit de post Onvoorzien. Voor de jaren daarna (2019-
2021) moeten de hiermee samenhangende kosten opgenomen worden in het MIP 2019-2022. 
Ten aanzien van de post Onvoorzien valt op te merken dat deze post sinds 2010 nauwelijks ingezet is 
en dat deze derhalve jaarlijks (grotendeels) in de algemene reserve teruggevloeid is. Over de jaren 
2010-2017 is er in totaal € 1.800.000 als onvoorzien begroot geweest (per jaar € 225.000). Over 
genoemde jaren is in totaal € 332.850 ten laste van deze post gebracht. Ook in de begroting 2018 is  
€ 225.000 opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling is € 50.000 hiervan bestemd waardoor er nog 
€ 175.000 resteert. 
 
De oplossing van de ondercapaciteit is urgent en langer uitstel is niet wenselijk vandaar dat er 
gekozen is voor de post Onvoorzien. 
 

Risicoparagraaf 
Een structureel tekort op de capaciteit van velden en kleedkamers brengt de inzetbaarheid, 
functionaliteit en veiligheid van de sportvoorzieningen in gevaar en leidt tot uitval. 
 
BTW: De cijfers zoals genoemd in deze nota gaan ervan uit dat het huidige Sportbesluit van kracht 
blijft. Door het Sportbesluit is er 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen (huur), maar 
kan de btw op de investeringen (meestal 21%) volledig in aftrek worden gebracht. Dit zorgt voor 
lagere kosten voor de gemeente. Het Sportbesluit staat echter op de politieke agenda op rijksniveau. 
Wanneer hier wijzigingen plaatsvinden, kan het zijn dat de btw op sportaccommodaties 
kostprijsverhogend gaat werken. De in de nota opgenomen bedragen houden hier vooralsnog geen 
rekening mee. 

                                                           
5 Prijs kunstgrasveld met Kurk-infill. Een alternatieve infill is TPE-infill hetgeen een meerprijs van € 60.000 per veld heeft. 
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 6 maart 2018,
gezien het initiatiefvoorstel Buitenkans verzilveren - Ombouw 6 natuurgrasvelden in 6
kunstgrasvelden voor het voetbal & Bouw 16 kleedkamers voor vrouwenvoetbal 2018 – 2021
ingediend door de heer Rotman namens de VVD-fractie,
 
Gelet op de Gemeentewet 
 
Besluit 

1. De omzetting van natuurgrasvelden in kunstgrasvelden en de bouw van 16 kleedkamers nota 
buitensport “Buitenkans mogelijk te maken in de periode 2018-2022. 

2. De financiële consequenties van de omzetting van 2 natuurgrasvelden in kunstgrasvelden in 
2018 ad € 48.000,- (meerkosten t.o.v. de huidige 2 natuurgrasvelden) ten laste te brengen 
van de post Onvoorzien in 2018 en de overige 4 omzettingen op te nemen in het MIP 2019-
2022. 

3. De financiële consequenties van de bouw van 2 kleedkamers voor vrouwen in 2018 ad € 
8.000,- ten laste te brengen van de post Onvoorzien in 2018 en de bouw van de overige 
vrouwenkleedkamers op te nemen in het MIP 2019-2022. 
 

 
’s-Hertogenbosch 
De gemeenteraad voornoemd, 
De griffier,    De voorzitter, 
 
 
drs. W.G. Amesz   drs. J.M.L.N. Mikkers   
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