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De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder
Krediet beschikbaar stellen voor het wijzigen van een voetbalveld
naar een hockeyveld in Naarden

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Een krediet te voteren van 605.000 euro ten behoeve van de aanleg van een hockeyveld
inclusief ledverlichting voor de Naardense Hockeyclub (HCN). Waarvan reeds 100.000 euro is
opgenomen in de begroting investeringen sport 2019.
2. Een krediet te voteren van 50.000 euro ten behoeve van bouwkundige activiteiten voor de
kantine en het terras van voetbal vereniging Naarden (NVC).
2. Inleiding
De gemeente stelt zich ten doel zo veel mogelijk inwoners – en met name kinderen deel te laten
nemen aan sportbeoefening. Dit betekent dat zo effectief mogelijk gebruik moet worden gemaakt
van de bestaande sportcomplexen en –faciliteiten. Gebleken is dat op sportpark Naarden de
beschikbare voetbalvelden structureel onderbenut worden, terwijl tegelijkertijd sprake is van
aanzienlijke wachtlijsten voor hockey. Met de wijziging van een voetbalveld in een hockeyveld kan
dit worden opgelost.
Met de voetbalvereniging NVC is over de bestaande situatie en over de voorgenomen aanpassing
uitvoerig overleg gevoerd. NVC is bereid om medewerking te verlenen aan deze aanpassing van de
accommodatie. In verband hiermee is met NVC besproken dat de kantine zal worden aangepast in
de zin dat in zomer 2019 de ingang zal worden verlegd. Voor volgend jaar staat de renovatie voor
het hoofdveld en was- en kleedruimten gepland. Voor votering van de hiertoe benodigde middelen
zullen wij u te zijner tijd een separaat voorstel doen toekomen.
3.

Beoogd effect
Het omzetten van het veld maakt het mogelijk dat meer inwoners van Gooise Meren kunnen
sporten. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Sport- en Beweegvisie 2017-2021.
Met de aanpassing van het veld voor hockey wordt een eind gemaakt aan de onwenselijke situatie
dat sportvelden niet optimaal worden gebruikt.
Het afstaan van een veld leidt voor NVC tot een significant lagere gebruiksvergoeding, waardoor
de vereniging in de toekomst een financieel gezonde huishouding kan voeren.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1. Hockeyclub Naarden heeft op dit moment onvoldoende veldcapaciteit
Op basis van het aantal beschikbare velden en het aantal leden (ca. 1900 leden, 77 teams, 180
trimmers) plus de huidige wachtlijst heeft Hockey Club Naarden met spoed een extra veld nodig
om meer inwoners te laten sporten in Gooise Meren.
1.2 De Naardense voetbalvereniging heeft een overcapaciteit aan velden
Op basis van een capaciteitsberekening is geconcludeerd dat voetbalclub Naarden een overschot
aan veldcapaciteit heeft. Volgens de berekening volstaat op dit moment een accommodatie met
twee kunstgrasvelden.
1.3 De Naardense voetbalvereniging is financieel niet gezond
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Op dit moment is voetbalclub Naarden geen financieel gezonde sportvereniging. Er is sprake van
een betalingsachterstand van de gebruiksvergoeding. Het is niet verantwoord deze achterstand
verder op te laten lopen. Het is dan ook om te beginnen noodzakelijk dat met ingang van het
sportseizoen 2019-2020 de lasten voor NVC worden teruggebracht. Door het afstaan van een veld
daalt de gebruikersvergoeding significant. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid om weer
structureel aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
2.1 Aanpassen zichtlijn bevordert het verenigingsgevoel
De kantine van NVC is in de huidige situatie met de ingang georiënteerd op het aan te passen veld.
Door bouwkundige activiteiten aan de kantine en het terras, is het mogelijk om de zichtlijn van de
kantine te richten naar het hoofdveld van de Naardense voetbalvereniging wat het
verenigingsgevoel vergroot. Wanneer dit niet gebeurt blijft de vereniging vanuit de kantine
uitkijken over het te realiseren hockeyveld. Dit is niet wenselijk.
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 De gemeente streeft naar toename van sport-/beweegdeelname door inwoners
Wanneer er geen wijziging in de velden op sportpark Naarden plaatsvindt, zullen enerzijds de
velden niet optimaal benut worden en staan inwoners, met name kinderen, onnodig lang op de
wachtlijst bij de sport van hun voorkeur dan wel kunnen zij in het geheel niet worden geplaatst.
1.2 De gemeente streeft naar meer organisatorisch, financieel en bestuurlijk gezonde
verenigingen. Wanneer de huidige situatie bij de Naardense voetbalclub blijft bestaan zal de
financiële situatie van de club mogelijk niet langer houdbaar zijn.
1.3 Onzeker is of de gemeente 17,5% ter compensatie van de Btw-vrijstelling sport ontvangt vanuit
de rijksregeling specifieke uitkering sport (SPUK)
De gemeente neemt deze investering mee in de SPUK aanvraag voor 2019. Onduidelijk is hoeveel
het rijk uitkeert vanuit de SPUK regeling.
1.4 De gemeente legt een nieuw hockeyveld aan en ontvangt hiervoor huurinkomsten vanuit de
hockey club
De aanleg van een nieuw hockeyveld op sportpark Naarden kost 605.000 euro. De kapitaallast die
hier uit voorkomt is 47.000 euro per jaar. Hiervan zal de gemeente ca. ¼ deel ontvangen van de
hockey club door middel van huurinkomsten voor dit specifieke veld, conform de nieuw in te
voeren beheer en tarieven structuur.
6. Duurzaamheid
Bij de aanleg van het nieuwe hockeyveld zal rekening worden gehouden met de nieuwste inzichten
op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast stellen wij u voor om ledverlichting te plaatsen
rondom het veld.
7. Financiële onderbouwing
De aanleg van een nieuw hockeyveld op sportpark Naarden kost 605.000 euro. Zie bijlage 1:
Raming realisatie kunstgras hockeyveld.
De kapitaallast die hier uit voorkomt is 47.000 euro per jaar. Hiervan is 8.700 euro per jaar
meegenomen in de begroting. Dit resulteert in een extra kapitaallast van 38.300 euro per jaar bij
realisatie van een nieuw hockeyveld. Deze zal verwerkt worden in de begroting van 2020. Hiervan
betaalt de hockeyclub ca. ¼ deel door middel van huur.
De kapitaallast die voortkomt uit de bouwkundige activiteiten ten behoeve van de
voetbalvereniging is 2.250 euro per jaar. Deze zal ook verwerkt worden in de begroting van 2020.
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8. Communicatie en participatie
Met beide partijen is gesproken en overlegd. De voorgestelde wijzigingen voor sportpark Naarden
zijn in overleg met beide clubs tot stand gekomen.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Derde kwartaal 2019 indien bestuurlijk akkoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1.
Raming realisatie kunstgras hockeyveld
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Krediet beschikbaar stellen voor het wijzigen van een voetbalveld naar een
hockeyveld in Naarden’ met zaaknummer 1370974 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
Een krediet te voteren van 605.000 euro ten behoeve van de aanleg van een hockeyveld
inclusief ledverlichting voor de Naardense Hockeyclub (HCN). Waarvan reeds 100.000 euro is
opgenomen in de begroting investeringen sport 2019.
2.
Een krediet te voteren van 50.000 euro ten behoeve van bouwkundige activiteiten voor de
kantine en het terras van voetbal vereniging Naarden (NVC).
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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