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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Wij willen de trainingscapaciteit van voetbalverenigingen vv UNO en DSOV uitbreiden zodat 
de gewenste trainingsruimte ontstaat voor huidige leden alsmede de potentie om in 
ledenomvang door te groeien. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij vervangen op beide sportcomplexen een natuurgrasveld door een kunstgrasveld. 

Wat mag het kosten? 

De totale investering voor beide kunstgrasvelden bedraagt € 600.000. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad heeft budgetrecht en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van 
krediet. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Binnen het college is de portefeuillehouder sport verantwoordelijk voor de realisatie van twee 
kunstgrasvelden welke past binnen de ambities venvoord in de Sportnota (08/115504). 
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Wij zullen de raad in kennis stellen als de velden zijn gerealiseerd. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
1. in te stemmen met het omzetten van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld bij 

W U N O ; 
2. in te stemmen met het omzetten van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld bij 

DSOV; 
3. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 562.000 (bestaande uit € 600.000 

minus € 38.000 van het restantkrediet modernisering gymzalen 2013) en hiertoe vast te 
stellen de 7e kredietverstrekking van 2014. 
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3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 

Sport gaat verder dan alleen het bevorderen van de gezondheid. Sport heeft in 
Haarlemmermeer een prominente plek vanwege de maatschappelijke betekenis. De 
sportvereniging is een belangrijke ontmoetingsplek en bevordert naast de burgerparticipatie 
de sociale cohesie in de wijk of dorpskern. De gemeente heeft op het gebied van de 
sportvoorzieningen een voorwaardenscheppend beleid en werkt daarbij nauw samen met 
verenigingen. Wij realiseren sportvelden en zorgen voor de instandhouding en mede door de 
inzet van vrijwilligers organiseren verenigingen zowel trainingen als competities voor haar 
leden. 

W U N O 
De KNVB brengt ieder jaar de veldbehoefte voor voetbalverenigingen in kaart. Voor het 
seizoen 2013-14 heeft UNO behoefte aan 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden. Als gevolg 
van het gemeentelijk besluit om op sportpark Toolenburg nieuwbouw te realiseren, valt een 
groot deel van de huidige trainingscapaciteit per mei 2014 weg. Het is aan de gemeente 
gelegen te zoeken naar een geschikte oplossing voor dit aanstaande trainingsprobleem. 
Voor het clubgevoel en de doorgroeimogelijkheden van de vereniging is het onderbrengen 
van alle trainingen op sportpark De Deugd het meest wenselijk. Beide natuurgrasvelden op 
De Deugd zijn alleen bestemd voor wedstrijden. Om de huidige leden, maar ook de 
potentiële groei naar circa 900 leden te faciliteren is extra trainingsruimte van belang. 

DSOV 
DSOV is een sterk groeiende dorpsvereniging en heeft een belangrijke sociaal 
maatschappelijke functie voor Vijfhuizen. De vereniging heeft in samenwerking met de 
KNVB nieuwe doelgroepen weten aan te spreken, met als gevolg dat het ledenaantal de 
afgelopen 5 jaar explosief is gestegen van 350 leden in 2007, naar 530 leden bij de start van 
dit seizoen. Op dit moment heeft DSOV de beschikking over 2 natuurgrasvelden en 1 
kunstgrasveld. Volgens de behoeftebepaling van de KNVB komt DSOV bij dit ledenaantal 
een trainingsveld te kort. Om de huidige leden, maar ook de potentiële groei naar circa 700 
leden te faciliteren is extra trainingsruimte van belang. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Op een kunstgrasveld kunnen zowel wedstrijden worden gespeeld alsmede trainingen 
worden afgewerkt. Door de vervanging van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld 
wordt de bespeelbaarheid van de voetbalaccommodaties van UNO en DSOV vergroot. Voor 
beide verenigingen ontstaat hierdoor de gewenste trainingsruimte voor huidige leden 
alsmede de potentie om in ledenomvang door te groeien. Beide kunstgrasvelden worden in 
de zomerstop van 2014, voorafgaand aan het nieuwe seizoen 2014/15 gerealiseerd. 

Wat mag het kosten? 
Vanuit de Sportnota 2008 (08/115504) zijn alle investeringsprojecten uitgevoerd. 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanleg van twee kunstgrasvelden en de 
financiële consequenties mee te nemen bij de voorjaarsrapportage van 2014. De aanleg van 
2 nieuwe kunstgrasvelden kost € 600.000. In het verleden bedroegen de aanlegkosten van 
een kunstgrasveld circa € 450.000. Door toepassing van nieuwe technieken en de 
afschaffing van de Integratieheffing is de initiële investering gedaald tot € 300.000 per veld. 
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Voor de dekking van beide velden wordt € 38.000 ingezet vanuit een restantkrediet 
modernisering gymzalen. Aangezien dit de omzetting betreft van natuurgrasvelden naar 
kunstgrasvelden, zullen de onderhoud- en beheerkosten die reeds zijn opgenomen in de 
gemeentelijke begroting voor de natuurgrasvelden worden aangewend voor de onderhoud
en beheerkosten van de kunstgrasvelden. Deze onderhoudslasten zijn namelijk nagenoeg 
gelijk. 

Gelegenheid geven tot sportbeoefening 
Mits voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in het zogenoemde Sportbesluit van 27 
oktober 2011, wordt door het door ons te verrichten aanvullend dienstbetoon (zoals 
onderhoud, beveiliging, toezicht, etc.) voldaan aan het criterium "gelegenheid geven tot 
sportbeoefening", waarmee de sportactiviteiten in de btw-belaste sfeer worden gebracht. Dit 
creëert recht op aftrek van onze inkoop-btw (21%) en daarentegen door ons verschuldigde 
btw over de huur cq. gebruikersvergoeding tegen het verlaagd tarief van 6%. 
Op dit moment zijn wij in overleg met de Belastingdienst of wij daadwerkelijk voldoen aan de 
gestelde voorwaarden in vermeld Sportbesluit. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad heeft budgetrecht en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van 
krediet. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Binnen het college is de portefeuillehouder sport verantwoordelijk voor de realisatie van twee 
kunstgrasvelden welke past binnen de ambities verwoord in de Sportnota (08/115504). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Wij zullen de raad in kennis stellen als de velden zijn gerealiseerd. 

4. Ondertekening 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris. de burgemeester. 

. T h M i l i i t e r i n g s 



Sportpark DSOV, Vijfhuizen 



Sportcomplex vv UNO, Hoofddorp 


