
 

 

 

 

       

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 27 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 11 november 2021  
Agendapunt:   10. Programmabegroting 2022-2025 (473446) 
 

Onderwerp:   Keuze kunstgraswedstrijdveld en aanpassen volgorde voorzieningen SKNWK 

 
Amendement 

- Onder kopje 2.1.1.4 ‘We leggen een kunstgrasveld bij SKNWK Nieuwerkerk aan (Amendement A2 
kadernota)’ wordt de planning aangepast van 2023 naar 2022 en tekstueel aangepast naar “Vanuit de 
voetbalvereniging SKNWK in Nieuwerkerk ligt het verzoek tot het aanleggen van een 
kunstgraswedstrijdveld. Hiervoor wordt op de lijst te honoreren prioriteiten een investeringskrediet 
opgenomen van € 601.500. De vereniging levert hiervoor een eigen bijdrage van € 35.000”. 

- Onder kopje 2.1.1.5 ‘We leggen een speelkooi aan bij SKNWK Nieuwerkerk (Amendement A2 
kadernota)’ wordt de planning aangepast van 2022 naar 2023; Toegevoegd wordt dat de vereniging 
volledig meebetaalt aan deze voorziening. 

- De kapitaallasten van het extra benodigd investeringsbedrag van € 217.700 voor de realisatie van het 
kunstgraswedstrijdveld, worden gedekt uit het structureel verlagen van de onderhoudslasten, door 
dekking van de kapitaallasten van de speelkooi uit bijdragen vanuit de vereniging en door de 
kapitaallasten van twee  vervangingsinvesteringen voor de velden van SKNWK die hiermee kunnen 
vervallen;  

- De financiële consequenties van de nieuwe planning, het extra benodigde investeringsbedrag, de 
structureel lagere onderhoudslasten en de vervallen kapitaallasten worden verwerkt in ‘het overzicht te 
honoreren prioriteiten 2022-2025’ en gedekt uit dan wel toegevoegd aan de budgettaire ruimte of indien 
nodig incidenteel de algemene reserve. 

 
 
Toelichting 
 
Feiten 

• Het college stelt voor de programmabegroting 2022-2025, bestaande uit de beleidsbegroting en de 
financiële begroting vast te stellen;  

• De raad heeft met een amendement op 1 juli 2021 bij de kadenota het college als kader stellend voorstel 
mee te geven, aanleg voorzieningen jeugd SKNWK bestaande uit:  
1. Realiseren van een kunstgras trainings- of wedstrijdveld bij SKNWK; 
2. Realiseren van een multifunctionele speelkooi op het terrein van SKNWK te gebruiken door 
scholen, jeugd en andere instanties; 

• SKNWK en beleidsmedewerkers van de gemeente hebben gezamenlijk 2 scenario’s (trainingsveld in 
kunstgras of wedstrijdveld (veld 2) in kunstgras) onderzocht. Dit betrof met name de technische en 
financiële haalbaarheid en de bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpskern. 

• Het voorkeurscenario is het realiseren van een kunstgraswedstrijdveld (veld 2). 

• De speelkooi kan gerealiseerd worden op het huidige trainingsveld. 

• In de begroting 2022-2025 is opgenomen dat eerst een speelkooi wordt gerealiseerd in 2022 en daarna 
een kunstgrasveld in 2023. 

• Wanneer eerst de speelkooi gerealiseerd wordt blijft er onvoldoende trainingsruimte beschikbaar.  

• Het voorstel was in eerste instantie het realiseren van een kunstgrastrainingsveld op het huidige 
natuurgrastrainingsveld. Uit nader onderzoek is gebleken dat onder het trainingsveld een hogedruk 
gasleiding ligt. In overleg met de leidingbeheerder is het niet wenselijk om een kunstgrasveld boven een 



 

 

hogedruk gasleiding te leggen. Bij eventuele reparatie zal een groot deel van het veld open gegraven 
moeten worden wat nooit meer goed is te repareren. 

• Het voorstel is om natuurgrasveld 2 om te vormen naar een volwaardig kunstgrasvoetbal- en 
trainingsveld (afmeting 100 x 64 meter). Hier kunnen wedstrijden op gespeeld worden en er kan op 
worden getraind. Een groot voordeel is dat een kunstgrasveld altijd bespeelbaar is en het veld onbeperkt 
gebruikt kan worden. Hierdoor is de vereniging verzekerd van een jaarrond bespeelbaar veld. 

• Voor de gemeente vallen de renovatie- en onderhoudskosten weg van 2 natuurgrasveld (huidige veld 2 
en trainingsveld). Ook valt het risico op hoge kosten voor het watergeven in droge perioden weg. Deze 
vrijvallende kosten zetten we in voor de kapitaallasten van de investering in het kunstgrasveld.     

• In de begroting is rekening gehouden met twee vervangingsinvesteringen: (1) € 36.300 Renovatie 
trainingsveld in 2021 en (2) € 36.300 Renovatie toplaag 2e veld in 2024. Beide investeringen kunnen 
vervallen. De vrijvallende kapitaallasten zetten we in voor de kapitaallasten van de investering in het 
kunstgrasveld.   

• Kunstgrasveld 2 wordt voorzien van nieuwe veldverlichting (LED). 

• Kunstgrasveld 2 wordt voorzien van een organisch infill materiaal   

• Het trainingsveld kan vervallen. De (KNVB) behoeftebepaling (aantal teams afgezet tegen de benodigde 
veldcapaciteit) geeft aan dat 2 velden (natuurgrasveld 1 en kunstgrasveld 2) ook in de toekomst 
voldoende capaciteit bieden.  

• Op de locatie van het huidige trainingsveld kan de speelkooi worden gerealiseerd. De vrijgekomen ruimte 
(inclusief kantine en sanitaire voorzieningen) wordt beschikbaar gesteld voor dorpsbrede activiteiten om 
de leefbaarheid in de hele kern te vergroten. Deze ruimte kan bijvoorbeeld worden ingezet voor sport en 
spel tijdens  Koningsdag of Nieuwerkerk Bruist, rommelmarkten, braderieën, toekomstige activiteiten uit 
het project Vitale Kernen of de toekomstige realisatie van andere initiatieven zoals bijvoorbeeld een 
beweegpark of jeu-de-boules baan. 

• SKNWK levert een eigen bijdrage van € 35.000 voor de aanleg van het veld, indien mogelijk en gewenst 
door eigen werkzaamheid.  

• SKNWK levert een financiële bijdrage van € 39.000 voor de speelkooi. 
 
Mening 

• Dat in deze volgorde van realisatie er geen trainingsveld beschikbaar is tijdens het aanleggen van het 
kunstgrasveld; 

• Eerst zal veld 2 worden voorzien van kunstgras, tot die tijd blijft het huidige trainingsveld beschikbaar. De 
werkzaamheden zullen voornamelijk in de zomerstop worden uitgevoerd. De speelkooi kan in een later 
stadium worden aangelegd. 

• Onderzoek heeft aangetoond dat realiseren van een kunstgraswedstrijdveld (veld 2) de beste optie is om 
de trainingscapaciteit voor SKNWK op de lange termijn te waarborgen en tegelijkertijd ruimte en 
accommodatie beschikbaar te stellen voor activiteiten gericht op de leefbaarheid van Nieuwerkerk. 
 

 
Voorstel 

- Dit amendement geeft aan welke keuze gemaakt wordt met betrekking tot het omvormen van een 
natuurgrasveld naar een kunstgrasveld en voorziet in het omdraaien van de planning voor het realiseren 
van voorzieningen voor de jeugd van SKNWK / Nieuwerkerk. Eerst wordt het kunstgraswedstrijdveld 
gerealiseerd en daarna de speelkooi.  

- Tevens wordt een extra bedrag van € 217.700 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het 
kunstgrasveld. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit het structureel verlagen van de 
onderhoudslasten en de kapitaallasten van twee vervallen vervangingsinvesteringen.  

- De financiële consequenties van de nieuwe planning, het extra benodigde investeringsbedrag, de 
structureel lagere onderhoudslasten en de vervallen kapitaallasten van twee vervangingsinvesteringen 
worden verwerkt in ‘het overzicht te honoreren prioriteiten 2022-2025’ en gedekt uit dan wel toegevoegd 
aan de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve. 

 
 



 

 

Ingediend door Margo Lemsom en Robbert Lievense namens de fracties van VVD Schouwen-Duiveland en 
Leefbaar Schouwen-Duiveland, mede opgesteld door Roy Klop en Arianne Klompe. 
 
 

  

Besluit gemeenteraad op 11 november 2021: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 

 
 


