
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
  
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2019 
 
 
Krediet kunstgrasvelden Sportpark 
De Bezelhorst 
 
 
Te besluiten om: 
Een krediet van € 1.047.780 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het bestaande 
kunstgrasveld en de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op het Sportpark De Bezelhorst en 
hiertoe de 36e begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
Context 
U hebt bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2019 de bedrag van € 25.000 aan 
dekkingsmiddelen gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe kunstgrasveld en de renovatie 
van een bestaand kunstgrasveld op het Sportpark De Bezelhorst. Om opdracht te kunnen geven, 
na een aanbestedingstraject, tot uitvoering moet er een krediet beschikbaar worden gesteld. 
 
Beoogd effect 
Met het beschikbare krediet kan nog ruim voor de zomer de renovatie van het bestaande 
kunstgrasveld worden uitgevoerd en het nieuwe kunstgrasveld worden aangelegd. Met ingang 
van het voetbalseizoen 2019/2020 is er een adequate accommodatie beschikbaar. 
 
Argumenten 
1.1. De investering in kunstgrasvelden is noodzakelijk om het Sportpark De Bezelhorst een 

kwaliteitsimpuls te geven. 
De Voetbalvereniging Doetinchem is een belangrijke gebruiker van het Sportpark De Bezelhorst. 
De vereniging heeft al enige jaren moeite om jeugdleden aan zich te binden en heeft te maken 
met een langzaam teruglopend ledental. Een oorzaak is de vestiging van de vereniging net 
buiten te rand van twee wijken met veel minder kinderen dan de vereniging die gevestigd zijn 
aan de zuidwestzijde van Doetinchem. Het bestuur van vv Doetinchem heeft inmiddels plannen 
ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van de vereniging te vergroten, niet alleen voor de jeugd, 
maar ook voor andere wijkbewoners. Een mooi kans om het sportpark weer meer uitstraling en 
drukte te geven, is het onderbrengen van de trainingsfaciliteiten van de Vereniging Betaald 
Voetbal De Graafschap. De huidige trainingsfaciliteiten van VBV De Graafschap op het sportpark 
Groenendaal worden vanaf deze zomer gevoegd bij het natuurgebied de Zumpe. Tot slot heeft 
de Stichting Talenten Academie Achterhoek (STAA) besloten om zich permanent te vestigen op 
het Sportpark De Bezelhorst. Om de drie genoemde organisaties onderdak te bieden, is het 
noodzakelijk om het bestaande kunstgrasveld te renoveren en een nieuw kunstgrasveld aan te 
leggen. 
 
Kanttekeningen 
1.1. De kosten van aanleg van kunstgrasvelden kennen een opwaartse beweging 
Wij constateren dat de prijzen van renovatie en aanleg van kunstgrasvelden de afgelopen 
maanden zijn gestegen. Dit heeft enerzijds te maken met de stijgende kosten van afvoer en 
verwerking van oude kunstgrasmatten. Anderzijds is er sprake van autonome prijsstijgingen bij 
opdrachten als gevolg van veel aanbod van werk. De prijsstijgingen, die wij nu kennen, zijn 
verwerkt in het krediet. De beschikbare dekkingsmiddelen zijn voldoende om de kapitaallasten 
en de jaarlijkse onderhoudslasten te dekken. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij het werk 
kunnen aanbesteden binnen het gevraagde krediet. 
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Financiën 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de omvang van de investering. 

 Raming BTW Totaal 

Renovatie bestaande kunstgrasveld €  387.040 €    81.278 €   468.318 

Aanleg nieuw kunstgrasveld €  478.894 €  100.568 €   579.462 

Totaal €  865.934 €  181.846 € 1.047.780  

 
De kapitaallasten bedragen € 83.409 per jaar. De extra onderhoudslasten van de 
kunstgrasvelden bedragen € 8.108. 
 
De kapitaallasten en de extra onderhoudskosten kunnen worden gedekt uit de besparing op 
het onderhoud van de af te stoten velden van sportpark Groenendaal, de huren van de 
vv Doetinchem, STAA en VBV De Graafschap en de reeds gereserveerde middelen in de 
gemeentebegroting 2019. De financiële gevolgen van het raadsbesluit verwerken wij in een 
begrotingswijziging. 
 
Vervolg 
Onder voorbehoud van beschikbaarstelling van het gevraagde krediet is het 
aanbestedingstraject gestart. Zodra deze is afgerond, kan met de uitvoering van het werk 
worden begonnen. Met de drie gebruikers van de voetbalaccommodatie van De Bezelhorst is 
een intentieovereenkomst gesloten. Vervolgens is er een stichting opgericht die de formele 
huurder van de gemeente van de accommodatie wordt. Met deze stichting wordt een contract 
afgesloten met een looptijd van 10 jaar, dat vervolgens jaarlijks verlengd kan worden. 
De stichting verhuurt de accommodaties weer door aan de drie gebruikers. De voorwaarden 
waaronder die (onder)verhuur plaatsvindt, liggen vast in de overeenkomst tussen de stichting en 
de gemeente. 
 
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 kunstgrasvelden Sportpark 
De Bezelhorst; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
een krediet van € 1.047.780 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het bestaande 
kunstgrasveld en de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op het Sportpark de Bezelhorst en 
hiertoe de 36ste begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


