
 
 
 
 
 
 
Schriftelijke Vragen ‘Zo groen als kunstgras’  
 
Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
 
Rotterdam, 14 september 2017 

Geacht college, 

In de sportnota 2017-2020 staat dat de gemeente het doel heeft om op buitensportcomplexen uit te 
breiden en kwaliteitsverbetering te realiseren door de aanleg van kunstgrasvelden. De Rotterdamse VVD 
vindt hoogwaardige sportvoorzieningen belangrijk. Sportverenigingen dragen veel bij aan het leven in 
Rotterdam. Sporten bevordert een gezonde leefstijl en sociale contacten. Wij konden ons bij de 
vaststelling van de sportnota dan ook vinden in de doelstelling om kunstgrasvelden aan te leggen. 

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige uitvoering van de doelstelling om kunstgrasvelden te 
realiseren en stellen daarom de volgende vragen:  

1. Bij welke sportverenigingen zijn kunstgrasvelden aangelegd, worden velden aangelegd of gaan in 
de toekomst velden worden aangelegd? Wat is de financiële omvang van deze (geplande) 
investeringen? 

2. Heeft het college een afwegingskader gehanteerd om tot een keuze te komen welke sportclubs 
wel of niet in aanmerking komen voor een kunstgrasveld of kunstgrasvelden? Zo ja, dan zien wij 
graag een expliciete uitwerking van en toelichting op dit afwegingskader. Zo nee, waarom niet? 

3. Eveneens zo nee, hoe voorkomt het college willekeur bij de zeer kostbare investeringen in 
kunstgrasvelden? 

Naast de afweging bij de keuze voor clubs hebben wij vragen over de daadwerkelijke aanleg van velden. 
Zo krijgt voetbalclub H.O.V./D.J.S.C.R. twee nieuwe kunstgrasvelden. De velden worden gedeeltelijk 
aangelegd op het terrein van atletiekvereniging PAC Rotterdam. Over de manier waarop het college de 
atletiekvereniging heeft betrokken bij de aanleg van de velden stellen wij de volgende vragen: 

4. Op welke momenten en op welke manier is de atletiekverenigingen geïnformeerd over de 
plannen om kunstgrasvelden aan te leggen op het terrein dat de atletiekvereniging gebruikt? 
Hoeveel tijd zat er tussen de contactmomenten met de atletiekverenigingen en de start van de 
aanleg van de velden? 

5. Is het college het met de VVD eens dat sportverenigingen moeten weten waar zij aan toe zijn? Zo 
ja, hoe kwalificeert het college de communicatie met de atletiekvereniging in relatie tot de start 
van de aanleg? 

6. Heeft het college afspraken met de atletiekvereniging gemaakt om het afstaan van terrein te 
compenseren? Zo ja, wat is de aard van deze compensatie? Zo ja, zijn de compensatieafspraken 
gemaakt voordat is begonnen met de aanleg van de velden? Zo nee, waarom (nog) niet? 



7. Is het in gebruik nemen van grond op het terrein van atletiekvereniging PAC in overeenstemming 
met de gebruikersovereenkomst die de gemeente met de vereniging heeft? Zo nee, hoe kan het 
gebeuren dat de gemeente zich niet houdt aan de overeenkomst die zij met een vereniging heeft 
gesloten? 

Aangezien meer kunstgrasvelden aangelegd (gaan) worden en wij ons kunnen voorstellen dat ook in deze 
situaties grond nodig kan zijn van aangrenzende clubs stellen wij de volgende vragen: 

8. Zijn bij het college op dit moment al situaties bekend waar grond nodig is of gaat zijn bij 
aangrenzende sportverenigingen? Zo ja, hoe gaat het college ervoor zorgen dat met deze 
vereniging tijdig en volledig wordt gecommuniceerd én vooraf heldere afspraken worden 
gemaakt over de veranderende situatie? 

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 

Simon Becker  
VVD Rotterdam 


