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ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2019 
 
 
Krediet aanleg waterhockeyveld  
Sportpark Zuid 
 
 
Te besluiten om: 
Een krediet van € 595.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een waterhockeyveld op het 
sportpark Zuid en hiertoe de 37ste begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
Context 
In de beleidskaders voor de sport, vastgelegd in het beleidsdocument Doetinchem in Vorm, 
wordt hockey gezien als een basissport. Deze kwalificatie betekent dat de gemeente de 
sportfaciliteiten aanlegt, beheert en verhuurt aan de sportvereniging. De hockeysport in 
Doetinchem kent een andere situatie. Twee kunstgrashockeyvelden op het Sportpark Zuid zijn 
eigendom van de Stichting Kunstgras Doetinchem, die de velden verhuurt aan de Doetinchemse 
Hockey Club. Eén kunstgrasveld is eigendom van de vereniging zelf. Om invulling te geven aan 
de beleidskaders in Doetinchem in Vorm gaat gemeente Doetinchem de velden overnemen van 
SKD en DHC en deze vervolgens verhuren aan DHC. De hockeyaccommodatie bestaat uit 
twee zandkunstgrasvelden en een waterveld. Het waterveld is aangelegd in 2016. In de 
gemeentebegroting 2019 zijn middelen gereserveerd om de uitgaven te kunnen dekken die 
gemoeid zijn met de overname van het waterveld en de vervanging van de twee 
zandingestrooide kunstgrasvelden.  
 
Beoogd effect 
Door het beschikbaar stellen van het krediet kan DHC met ingang van het seizoen 2019/2020 
beschikken over een nieuw waterhockeyveld. 
 
Argumenten 
1.1. De Doetinchemse Hockeyvereniging heeft de voorkeur voor de aanleg van een waterveld 

boven de renovatie van twee zandingestrooide kunstgrasvelden. 
De meeste hockeyvelden in Nederland zijn uitgevoerd als zandingestrooide kunstgrasvelden. 
De laatste jaren is een ontwikkeling gaande van aanleg van de zogenaamde watervelden. 
De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft ook de norm van een waterveld voor teams die 
uitkomen in de hoogste klassen van de competitie. De Stichting Kunstgras Doetinchem heeft in 
2016 ook een waterveld aangelegd, naast de twee bestaande zandingestrooide kunstgrasvelden. 
De verwachting bij de Doetinchemse Hockey Club is dat in de toekomst een waterveld de 
algemene norm wordt. In de aanloop van de samenstelling van de gemeentebegroting 2019 is 
gerekend met de kosten van overname van het waterveld en de renovatie van de zandvelden. 
Het bestuur van de Doetinchemse Hockey Club heeft nadien de voorkeur uitgesproken om één 
zandveld om te bouwen tot een waterveld en zodoende voorbereid te zijn om de toekomst. 
Het zandveld dat nog in de beste staat verkeert, blijft dan bestaan. Door alleen de jeugdteams 
op dit veld te laten spelen, kan dit veld, na enig onderhoud, nog een groot aantal jaren mee. 
 
1.2. De aanleg van een waterveld past binnen de beschikbare dekkingsmiddelen. 
De aanleg van een waterveld is iets duurder dan de renovatie van de twee zandingestrooide 
kunstgrasvelden. De gereserveerde dekkingsmiddelen in de gemeentebegroting bieden 
voldoende dekking voor deze uitgaven. 
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Kanttekeningen 
1.1. Op een later moment doen wij een voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de 

overname van het waterveld van de Stichting Kunstgras Doetinchem. 
Het was ons voornemen om in één voorstel een krediet te vragen voor de aanleg van een nieuw 
waterveld en de overname van het bestaande waterveld. Echter, de Stichting Kunstgras 
Doetinchem heeft de btw op de investering in het waterveld in aftrek genomen. 
SKD heeft bij de belastinginspecteur het verzoek gedaan om bij overdracht van het waterveld 
aan de gemeente geen afrekening te hoeven doen van de in mindering gebrachte btw. Het gaat 
om een bedrag van € 50.000. Pas als er duidelijkheid is over deze vraag zullen wij een besluit 
nemen over de overname van het waterveld. 
 
Financiën 
De investering bedraagt € 670.500 inclusief btw. De investering in de fundering heeft een 
afschrijvingstermijn van 30 jaar. De toplaag heeft een afschrijving van 10 jaar. 
 
Investering 

Aanleg waterveld Investering Afschrijving/rente Jaarannuïteit 

Fundering € 328.268 30 jaar, rente 2,5% €  15.684 

Toplaag € 266.732 10 jaar rente 2,5% €  30.477 

Totaal € 595.000  €  46.161 

 
Dekkingsmiddelen 

Aanmelding begroting 2019 € 30.000 

Vervallen subsidie onderhoudskosten € 26.460 

Huur DHC drie hockeyvelden  € 22.800 

Totaal € 79.260 

 
Het resterende bedrag moet beschikbaar blijven voor de dekking van de overname van 
het waterveld en het verlies aan erfpachtcanon. 
 
Vervolg 
Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart. Uiteraard onder de ontbindende voorwaarde 
van beschikbaarstelling van het gevraagde krediet door uw raad. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over krediet aanleg waterhockeyveld 
Sportpark Zuid; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t :  
 
een krediet van € 595.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een waterhockeyveld op het 
sportpark Zuid en hiertoe de 37ste begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


