
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

*Z00953E2056*
 
 

 

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
4e kunstgrasveld LMHC 
 
Datum raadsvergadering 
18 december 2012 
 
Werksessie 
4 december 2012 

 

Portefeuillehouder 
V. van der Horst 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
olaf.horsman@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
16 
Registratie nummer 
Z/12/15770-VB/12/01961 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Beschikbaar stellen van de reserve Combi-kunstgrasveld De Heul, ad € 110.000, voor de aanleg van 

een 4e kunstgrashockeyveld door LMHC, voortbordurend op hetgeen in de voormalige gemeente 
Loenen is besloten. 

 
Samenvatting 
 
De Loenense Mixed Hockeyclub (LMHC) heeft behoefte aan uitbreiding van het aantal beschikbare 
kunstgrasvelden. Op dit moment hebben ze drie velden tot hun beschikking en gezien het ledenaantal en 
de wachtlijst wensen zij een 4e kunstgrasveld.  
Voortbordurend op genomen besluiten en reeds gevoerde overleggen door de gemeenteraad van de 
voormalige gemeente Loenen, wordt de raad verzocht hier middelen voor ter beschikking te stellen.   
 
 
 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1 Overzicht sportpark De Heul 
- Bijlage 2 Raadbesluit gemeente Loenen – 29 juni 2010 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Meer inwoners van Stichtse Vecht aan het sporten en bewegen krijgen, door de sportaccommodatie van 
LMHC op niveau te brengen.  
 
Inleiding 
In augustus 2010 is gesproken met de voormalige gemeente Loenen, de Loenense Mixed Hockey Club 
(LMHC) en voetbalvereniging S.V. De Vecht over de aanleg van een combinatiekunstgrasveld. Destijds 
was het de bedoeling dat beide sportverenigingen van dit veld gebruik zouden gaan maken. Het 
combinatieveld zou worden gerealiseerd op de locatie van een van de voetbalvelden van S.V. De Vecht.  
 
S.V. De Vecht heeft zich inmiddels terug getrokken uit dit traject. LMHC wil wel nog steeds uitbreiden met 
een 4e kunstgrasveld; momenteel heeft LMHC de beschikking over drie kunstgrasvelden. LMHC heeft 
momenteel ruim 1000 leden en kent een wachtlijst van ruim 200 mensen, waarvan 68 kinderen die de 
speelgerechtigde leeftijd hebben.  
 
Argumenten 
Voortbordurend op het besluit van de voormalige gemeente Loenen om middelen beschikbaar te stellen 
voor de aanleg van een kunstgrasveld (een reserve Combinatiekunstgrasveld en verkapitaliseren van een 
onderhoudsbijdrage), heeft LMHC dus aangegeven door te willen gaan met de aanleg van een 4e 
kunstgrasveld. LMHC heeft behoefte aan een extra kunstgrasveld, om aan de groeiende vraag en 
toekomstige  capaciteit te kunnen blijven voldoen.  
 
Reserve Combi-kunstgrasveld 
Eind 2010 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen besloten om een reserve Combi-
kunstgrasveld in te stellen voor de aanleg van het combinatiekunstgrasveld, ad € 110.000 (zie bijlage 2). 
De bedoeling was dat de sportverenigingen S.V. De Vecht (voetbal) en LMHC (hockey) gezamenlijk dit 
veld zouden aanleggen en beide verenigingen zouden dit veld kunnen gebruiken. Inmiddels heeft S.V. De 
Vecht aangegeven geen gebruik meer te willen maken van deze optie, vanwege te veel onzekerheden. 
Maar LMHC heeft nog steeds behoefte aan een 4e kunstgrasveld, gezien het aantal leden en de 
wachtlijst.  
 
De aanleg van een extra hockeyveld draagt bij aan een van de speerpunten van het bestuur, namelijk het 
bieden van aantrekkelijke voorzieningen. Daarnaast draagt de aanleg bij aan het verkleinen van 
wachtlijsten, waardoor meer inwoners structureel kunnen gaan sporten. Daarom wordt voorgesteld om de 
reserve Combi-kunstgrasveld ter beschikking te stellen voor de aanleg van een 4e hockeykunstgrasveld.  
 
Onderhoudsbijdrage 
In het oorspronkelijke plan was besloten dat het combinatieveld op één van de wedstrijd/trainingsvelden 
(wetraveld) van S.V. de Vecht zou worden aangelegd. Dit omdat de voetbalvereniging af kan met één 
wetraveld minder, hetgeen is gebleken uit een reeds verricht capaciteitenonderzoek. Dientengevolge gaan 
we de onderhoudsbijdrage van één veld, dat S.V. De Vecht momenteel ontvangt van de gemeente, in 
zetten als een jaarlijkse bijdrage voor de aanleg van het veld. Dit bedraagt € 9.000 en dient jaarlijks te 
worden uitgekeerd, voor een periode van maximaal twaalf jaar. Dit draagt bij aan de financiering van de 
kosten van het 4e kunstgrasveld door LMHC.  
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Garantstelling  
Hieronder volgt een globale kostenoverzicht. 
 
Te betalen door gemeente 
Inzet reserve Combi-kunstgrasveld De Heul € 110.000,-- 
Jaarlijkse bijdrage  € 9.000,-- p.j.  
 
Te betalen door LMHC 
Bijdrage LMHC € 107.000,-- 
 
Met LMHC is afgesproken dat de gemeente niet méér bijdraagt dan de genoemde bijdragen. LMHC heeft 
aangegeven de kosten voor de leges en eventuele planschade voor haar rekening te zullen nemen, 
alsmede ook de onderhoudskosten van dit aan te leggen veld. Alle overige (on)voorziene extra kosten 
(bijv. de te betalen leges of mogelijke uitbreidingskosten voor parkeerplaatsen) worden door LMHC zelf 
gefinancierd, waarmee de bijdrage van de gemeente voor de aanleg van een 4e kunstgrasveld wordt 
gemaximeerd. Tevens is overeengekomen dat indien de uiteindelijke totale kostprijs voor de aanleg van 
het veld lager uitvalt dan het genoemde bedrag, de bijdrage van de gemeente naar rato wordt verlaagd.   
 
LMHC heeft aangegeven de bijdrage van € 107.000 + overige kosten te kunnen financieren middels een 
lening. LMHC verzoekt de gemeente om garant te staan voor deze lening, zodat zij goedkoper hun 
bijdrage in de kosten voor de aanleg van het veld kunnen financieren.  
Het verzoek tot garantstelling brengt een potentieel extra risico voor de gemeente met zich mee. LMHC is 
daarom verzocht om voor een verzoek tot garantstelling zich eerst tot Stichting Waarborgfonds Sport 
(SWS) te wenden. Bij een positieve beoordeling door SWS zal SWS voor de helft van de totale lening 
garant staan. De gemeente dient vervolgens garant te staan voor de andere helft. Momenteel ligt het 
verzoek van LMHC ter beoordeling bij SWS.  
 
Kanttekeningen 
De financiering door LMHC geldt als absolute randvoorwaarde voor zowel het (eventuele) aangaan van 
de verplichting tot terugbetaling van het aankoopbedrag, alsmede ook voor het beschikbaar stellen van de 
gemeentelijke gelden. Dit traject zal geen doorgang vinden indien LMHC de financiering niet of slechts ten 
dele rond krijgt. 
 
De bijdrage van de gemeente is gemaximeerd. Dit wil niet zeggen dat de gemeente dit bedrag sowieso 
zal gaan bijdragen voor de aanleg van het kunstgrasveld. Bij een positieve aanbesteding zal de 
gemeentelijke bijdrage naar rato worden verlaagd, LMHC blijft (minimaal) de genoemde bijdrage van  
€ 107.000 + bijkomende kosten te allen tijde betalen.  
 
Communicatie 
Er zullen frequent voortgangsgesprekken plaatsvinden met LMHC. Op dit moment vinden gesprekken 
plaats over de locatie voor de aanleg van het 4e veld. Over de locatie en feitelijke aanleg van het veld  
wordt uw raad in een later stadium geïnformeerd.  
 
In voorafgaande besprekingen heeft S.V. De Vecht haar medewerking toegezegd.Ee.a. is in goed overleg 
met hen tot stand gekomen. Zij zal daarom frequent worden ingelicht over de voortgang.   
 
Financiën  
De genoemde gemeentelijke budgetten (de reserve en de onderhoudsbijdrage) zijn middelen die reeds 
beschikbaar zijn in de begroting. Deze kunnen regulier worden ingezet voor het uitvoeren van het 
speerpunt Sport en daarmee voor het benutten van kansen voor het opwaarderen van 
sportaccommodaties.  
 
S.V. De Vecht ontvangt jaarlijks ± € 9.000 per veld voor het dagelijks onderhoud. Gemeten aan het aantal 
actieve gebruikers moet de voetbalvereniging met één wedstrijdveld minder af kunnen en daarmee wordt 
de onderhoudsbijdrage voor dagelijks onderhoud aan SV De Vecht verlaagd met deze € 9.000.  
Deze bijdrage zullen wij voor de duur van maximaal twaalf jaar (afschrijftermijn van een kunstgrasveld) 
jaarlijks aan LMHC uit te keren, voor de aanleg van het hockeykunstgrasveld.  
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De reserve Voetbalaccommodatie S.V. De Vecht, ad € 48.000, wordt beheerd door de gemeente, maar 
S.V. De Vecht heeft de beschikking hierover. Deze ‘reserve’ is onder meer bedoeld voor het plegen van 
groot onderhoud van één van de voetbalvelden (veld 4). Aangezien S.V. De Vecht een veld minder ter 
beschikking gaat krijgen (veld 4), komt de besteding van deze reserve ter discussie te staan.  
 
Bij deze financiële verwerking wordt uitgegaan van het gegeven dat het ‘niet meer te gebruiken 
voetbalveld’ daadwerkelijk niet meer door de gemeente hoeft te worden onderhouden.  
 
Risico’s 
Indien geen middelen ter beschikking worden gesteld, zal LMHC niet verder kunnen groeien qua 
ledenaantal. Dit kan betekenen dat minder (jeugdige) inwoners gaan sporten, omdat de wachtlijst niet kan 
worden weggewerkt.  
 
Tevens kan het niet beschikbaar stellen van middelen leiden tot imago-schade, aangezien er 
verwachtingen zijn gewekt. Daarnaast is in het coalitieprogramma opgenomen dat we alle kansen 
benutten om sportvoorzieningen op te waarderen en dit is zo’n kans.  
 
Vervolg 
Nadat uw raad uw besluit heeft genomen, zal met LMHC het gesprek worden vervolgd over onder meer 
de locatie. Tevens zal LMHC dit aan hun ALV voorleggen. De aanleg van het veld zal volgend jaar 
moeten plaatsvinden.   
 
Overige aspecten 
LMHC heeft aangegeven dat na aanleg van het 4e veld, zij absoluut geen 5e kunstgrasveld zullen gaan 
aanleggen in de toekomst. Zij gaat hierop actief hun ledenbeleid voeren.  
 
Tevens geeft LMHC aan dat zij zich wil committeren aan de mogelijkheid te onderzoeken naar ander 
maatschappelijk gebruik van de velden zoals ouderenhockey, G-hockey, beschikbaar stellen voor 
sportdagen etc. 
 
 
13 november  2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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