Subsidieregeling kwaliteitsimpuls buitensportaccommodaties
Gemeente Stichtse Vecht wil de komende jaren een aanvullende financiële bijdrage leveren aan de
vervanging/renovatie van velden van matige of slechte kwaliteit die op dit moment in eigendom zijn
van de gemeente. Hiermee beogen we dat eigendommen niet in slechte staat aan verenigingen
worden overgedragen en stimuleren we dat verenigingen het onderhoud en eigendom van de
gemeente overnemen.
Verenigingen die voldoen aan alle onderstaande voorwaarden komen naast de reguliere 1/3 bijdrage
in aanmerking voor een aanvullende financiële bijdrage van de gemeente voor de
vervanging/renovatie van (toplagen van) één of meerdere velden. Met deze aanvullende bijdrage
zorgen we ervoor dat verenigingen hier zelf geen financiële bijdrage aan hoeven te leveren. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. De gemeente is eigenaar van het veld en er zijn nog geen afspraken gemaakt over een
eigendomsoverdracht.
2. Het veld heeft een slechte of matige kwaliteit. De in 2019 uitgevoerde kwaliteitsmeting door de
firma Van Middelkoop is hierin leidend. Alle velden met een C of D normering of een
renovatiebehoefte binnen een termijn van 0 tot 6 jaar worden hieronder geschaard.
3. De vereniging is bereid het eigendom van het veld van de gemeente over te nemen. 1
4. De vereniging is bereid het onderhoud van het veld over te nemen, voor zover dit nog niet het
geval is.
5. De vereniging draagt zelf zorg voor de organisatie en uitvoering van vervangings/renovatiewerkzaamheden.
6. Indien mogelijk wordt er door de vereniging gebruik gemaakt van de BOSA regeling en/of andere
subsidieregelingen.
7. Er dient geen sprake te zijn van overcapaciteit.
8. De vereniging is bereid aan te sluiten bij de geharmoniseerde werkwijze, zoals omschreven in de
notitie harmonisatie buitensportaccommodaties.
Deze regeling is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Verenigingen komen voor elk veld
maximaal één keer in aanmerking. In een aantal situaties is sprake van zeer specifieke
omstandigheden. Denk hierbij aan gebiedsontwikkelingen, verkoop van grondeigendommen aan de
gemeente en situaties waarbij de renovatie wordt gekoppeld aan de uitbreiding van
sportfaciliteiten/speelcapaciteit. In dergelijke situaties wordt voorzien in maatwerk.
De regeling treedt in werking op 7 juli 2021 en vervalt per 1 januari 2026.

1Uitzondering

zijn natuurgrasvelden waar geen recht van opstal op kan worden gevestigd.

