Aan de gemeenteraad

1.

Vermelding onderwerp en beslispunten
Aanpassen Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14
december 2010 ten behoeve van de realisatie van een kunstgrasveld te Margraten.

2.

Doel van het raadsvoorstel en samenvatting
Voorstel:
het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14 december 2010
aanpassen om een grasvoetbalveld in Margraten om te vormen tot een kunstgrasveld.

3.

Inleiding
In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in
Margraten is al geruime tijd een overleg met RKVVM gaande over de rol van de voetbalclub
in relatie tot de nieuwe MFA. De voetbalclub huurt thans 4 grasvoetbalvelden van de
gemeente Eijsden-Margraten. De voetbalvelden omsluiten de nieuw te realiseren MFA.
Twee velden ten zuiden van de locatie MFA en twee velden ten noorden van de locatie MFA
(zie ook bijlage 1 voor een plattegrond).

Voor de MFA betekent de aanleg van een multifunctioneel bespeelbaar kunstgrasveld in
plaats van “veld_1” een goede versterking van het concept. Buitenactiviteiten en –sport zijn
elementen die uitstekend bij het MFA-concept passen. Na realisatie van een kunstgrasveld
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valt “veld_3” vrij voor de gemeente. Dit veld biedt de potentie om als multifunctioneel
grasveld dienst te doen voor vrije sport, kindervakantiewerk en als veld waar bijvoorbeeld de
scouting terecht kan. De kans om een monofunctioneel terrein (grasvoetbalveld) om te
zetten naar een multifunctioneel kunstgrasveld en tevens een grasvoetbalveld vrij te spel
biedt zich nu aan.
Uit gesprekken met RKVVM, rapporten van de KNVB en bevindingen van de gemeente
Eijsden-Margraten (bijlage 2) blijkt dat de grasvoetbalvelden van RKVVM qua
basiseigenschappen lastig te onderhouden zijn. Uit de rapporten blijkt dat dit heeft met name
te maken heeft met de ondergrond (löss) en de hoge ligging ten opzichte van NAP waardoor
grondwater beperkt aanwezig is. De velden worden intensief door RKVVM gebruikt. Dit heeft
gevolgen voor de staat van de grasvelden. Met name het kleinste trainingsveld (veld 3 in de
afbeelding op pagina 1) dat grenst aan het toekomstige schoolplein van de MFA, biedt
onvoldoende kwaliteit om als voetbalveld te dienen.
Het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14 december 2010
(zie bijlage 3) voorziet in het terugbrengen van 4 stuks grasvoetbalvelden naar 3 stuks.
Vanuit het Raadsbesluit vervalt ten noorden van de nieuwe MFA één veld en het resterende
veld wordt gedraaid. Echter, de beschikbare capaciteit voor RKVVM voor wedstrijden en
trainingen neemt met het terugbrengen van het aantal grasvoetbalvelden af. Dit terwijl de
reeds beschikbare grasvelden nu al (te) intensief gebruikt worden, hetgeen terug is te zien in
de staat van onderhoud van de velden. Juist uitbreiding van de capaciteit op een, gezien de
ondergrond (löss) en hoogteligging ten opzichte van het NAP, onderhoudsarme wijze geniet
de voorkeur.
Er doet zich nu een mogelijkheid voor om de staat van onderhoud van de grasvoetbalvelden,
de vraag om meer veldcapaciteit voor RKVVM en de kans op versterking van het MFAconcept nu gecombineerd aan te pakken. Naar het zich nu laat aanzien, passend binnen het
door de Raad vastgestelde financiële kader.
In geval van de aanleg van een kunstgrasveld is de gemeente opdrachtgever en toekomstig
eigenaar/exploitant.
4.

Relatie met bestaand beleid, beleidsvisie en kaderstelling
De totaal benodigde veldcapaciteit is opgebouwd uit een aantal factoren. Van belang is de
vraag vanuit voetbalclub RKVVM, de vraag vanuit gebruikers in de MFA en de gewenste
capaciteit op de lange termijn.
Het kunstgrasveld is voor multifunctioneel gebruik. De grootste gebruiker van het
kunstgrasveld wordt voetbalclub RKVVM. De club speelt momenteel op 4 grasvoetbalvelden
waarvan 2 wedstrijdvelden. Door de realisatie van een kunstgrasveld wordt het aantal velden
teruggebracht naar 3 stuks (2 grasvoetbalveld en 1 kunstgrasveld). Als bijlage 4 is een
1
capaciteitsberekening opgenomen waarin de benodigde capaciteit voor RKVVM is bepaald .
De berekening geeft aan dat voor RKVVM alleen theoretisch gezien met 1 wedstrijdveld en 1
kunstgrasveld volstaan kan worden. RKVVM, de gemeente en de KNVB zijn eerder een
andere mening toegedaan, zij kwamen op een behoefte van 2 grasvoetbalvelden en 1
kunstgrasveld. Deze capaciteitsvraag komt overeen met collegebesluit “Benodigd aantal
velden RKVVM in relatie met realisatie MFA” d.d. 30-3-2010. Dit collegebesluit is mede
gebaseerd op overleg met de KNVB en is als bijlage 5 toegevoegd.
RKVVM is echter niet de enige gebruiker van het kunstgrasveld. Ook de gebruikers van de
MFA hebben de gelegenheid het kunstgrasveld te gebruiken. Met name SKO Mergelland
heeft de wens uitgesproken om veel van haar sporturen, indien mogelijk, op het
kunstgrasveld te organiseren. Naast RKVVM en de basisschool kunnen hier nog andere
participanten, gebruikers van de MFA en (sport)verenigingen, bij komen. Bij het opstellen
van een huurcontract wordt met RKVVM afgesproken dat het veld ook door deze gebruikers
gebruikt kan worden. RKVVM is hiervan op de hoogte en heeft aangegeven hiermee
akkoord te zijn.
Het college heeft ingestemd met de aanstelling van een combinatiefunctionaris (cf) per
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augustus 2012. Een cf legt en versterkt de combinatie tussen school & sport en school &
cultuur. De aanleg van een kunstgrasveld ter aanvulling op de MFA maakt het mogelijk dat
het Buurt Onderwijs Sport (BOS) project wordt voortgezet op de manier zoals die in de
voormalige gemeente Margraten werd ingevuld. Concreet betekent dit dat verenigingen
tijdens en na schooltijd introductielessen geven op de basisscholen in de gemeente EijsdenMargraten. Een kunstgrasveld is in dit geval een meerwaarde omdat de lessen dan ook
buiten gegeven kunnen worden. Het kunstgrasveld biedt tevens de kans om
sporttoernooien, -dagen en andere nieuwe initiatieven te organiseren.
In geval van een positief besluit is er sprake van de aanleg van dit veld bij een
multifunctioneel gebouw (de MFA). Binnen het multifunctionele concept is een kunstgrasveld
een waardevolle toevoeging. De locatie MFA Margraten is aangewezen als centraal liggende
sportvoorziening (raadsbesluit 27 maart 2012). De aanleg van een kunstgrasveld ligt ook in
de lijn met dit besluit.
5.

Motivering van het voorstel en de kaders, die de Raad ter zake zou kunnen hanteren
Een kunstgrasveld kan nagenoeg onbeperkt intensief bespeelt worden, is onderhoudsarm,
en maakt het mogelijk om het kleinste trainingsveld ten (veld_3) behoeve van de MFA vrij te
spelen. Het kunstgrasveld wordt aangelegd in de plaats van het grasvoetbalveld nabij de
kantine (veld_1). Dit vanwege de reeds beschikbare verlichting en de staat van onderhoud
van het veld. Die is onvoldoende. De locatie heeft ook de voorkeur van RKVVM. Het huidige
hoofdveld (veld_2) blijft ook na aanleg van het kunstgrasveld het hoofdveld. Het
trainingsveld ten noorden van de MFA (veld_3) valt na realisatie van het kunstgrasveld vrij
en komt terug in beheer van de gemeente. RKVVM heeft na realisatie van het kunstgrasveld
de beschikking over 3 velden te weten; 1 kunstgrasveld (veld_1) en 2 stuks
grasvoetbalvelden (veld_2 en veld_4).
•

De aanleg van een kunstgrasveld levert een win-win situatie op. De gemeente kan
daarmee de kwaliteit van de door haar verhuurde velden aanzienlijk verbeteren en
het kleinste trainingsveld vrij spelen ten behoeve van het multifunctionele karakter
van de MFA en de omgeving.

•

Als belangrijkste gebruiker van het kunstgrasveld wordt voetbalclub RKVVM
aangemerkt. Voor RKVVM betekent een kunstgrasveld een uitbreiding van de
capaciteit en een verbetering van de kwaliteit van de voorzieningen. Naast RKVVM
wil ook de basisschool het kunstgrasveld gebruiken voor buitensportactiviteiten van
haar leerlingen. Gezien de eigenschappen van het kunstgrasveld en de momenten
waarop partijen capaciteit vragen is dit goed te verwezenlijken.

Omdat de mogelijkheid om diverse zaken in één keer op te pakken zich nu aanbiedt is in het
kader van de MFA de engineering voor een nieuw kunstgrasveld opgestart. Dit om de
technische en conceptuele mogelijkheden te verkennen alsmede het draagvlak bij de directe
actoren te peilen. Geconcludeerd is dat deze aanwezig zijn. In bijlage 6 is een plattegrond
van het nieuwe kunstgrasveld opgenomen.
Gezien de technische en conceptuele haalbaarheid voor de aanleg van een kunstgrasveld
alsmede het draagvlak bij de betrokken actoren en de synergy die hierdoor ontstaat voor het
totale concept voor de MFA, is de aanbesteding voor de aanleg van een kunstgrasveld al
opgestart. Deze aanbesteding is opgestart waarbij is opgenomen dat de feitelijke gunning
(realisatie) onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad geschiedt. Op basis van de
aanbesteding wordt de definitieve economische haalbaarheid in kaart gebracht.
De reden waarom de aanbesteding al optioneel is opgestart is vanwege de ambitie van ons
college om deze zomer tot de realisatie van het kunstgrasveld over te gaan. De realisatie
moet plaats vinden in de zomerstop omdat dit anders niet valt in te passen met het
competitieschema en de beschikbaarheid van wedstrijdvelden.
Het college vraagt de Raad om aanpassing van het Raadsbesluit Multifunctionele
Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14 december 2010 zodanig dat de aanleg van een
kunstgrasveld in Margraten, zij het binnen een aantal randvoorwaarden, mogelijk is. Deze
randvoorwaarden zijn:

3

•

•

•

•

•
•

6.

De opdracht volgens het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten
(MFA) d.d. 14 december 2010 wordt aangepast. Het besluit voorziet nu in het
terugbrengen van 4 stuks grasvoetbalvelden naar 3 stuks. Ten noorden van de
nieuwe MFA vervalt één veld en het resterende veld wordt gedraaid. Deze opdracht
vervalt.
Aan het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14
december 2010 wordt de mogelijkheid toegevoegd om het huidige veld #1 om te
vormen tot een kunstgrasveld.
In het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14
december 2010 is een investeringsbudget van € 8.100.000,- vastgesteld. De totale
investeringskosten voor het MFA project inclusief de aanleg van een kunstgrasveld
moeten binnen het budget blijven.
Het college wordt gemandateerd om binnen de totale investeringskosten voor de
MFA een kunstgrasveld te realiseren. De realisatie van het kunstgrasveld omvat
onder andere de volgende werkzaamheden:
o Drainage met inspectieputten.
o Bestrating rondom het voetbalveld (uitloopstrook en voetpad).
o Een leunhek (publieksafrastering) rondom het veld.
o Poortjes om het kunstgrasveld te kunnen betreden.
o Nieuwe doelen (2 stuks).
o Nieuwe jeugddoelen (4 stuks).
o Nieuwe hoekvlaggen (4 stuks).
o Ballenvangers achter de doelen.
o Nieuwe dug-outs (2 stuks).
o Een kunstgrasmat van 100x64meter.
o Het onderhoud van het kunstgras voor 8 jaar.
o Een nieuwe elektrakabel ten behoeve van de bestaande lichtmasten.
o Aanhelen van het pad vanaf de huidige complextoegang naar het
toekomstige kunstgrasveld inclusief een goot/waterafvoer.
o Een hekwerk rond het RKVVM-complex rondom veld 1 en veld 2.
o Een toegang vanaf het verhard handbalveld/asfaltveld tot op het
kunstgrasveld.
Voor de definitieve gunning moet RKVVM een positief bestuurlijk gedragen besluit
hebben genomen over de aanleg van het veld en de financiële randvoorwaarden.
Voor de definitieve gunning moet met RKVVM tot overeenstemming zijn gekomen
over de toekomstige lasten die aan RKVVM worden doorberekend als gevolg van de
aanleg van een kunstgrasveld.

Financiële en personele aspecten
Zoals eerder vermeld is in het Raadsbesluit MFA van 14 december 2010 is een
investeringsbudget van € 8.100.000,- vastgesteld. De totale investeringskosten voor het
MFA project inclusief de aanleg van een kunstgrasveld moeten binnen het budget blijven.
Doordat bepaalde werkzaamheden aan de noordzijde van de MFA vervallen (een veld komt
te vervallen en het resterende veld inclusief verlichting en drainage wordt gedraaid) ontstaat
ruimte voor de aanleg van een kunstgrasveld. Hetgeen taakstellend geschiedt binnen het
door de Raad beschikbaar gestelde budget. Er wordt geen extra budget gevraagd.
Naast investeringskosten zijn er ook exploitatielasten. De aanleg van een kunstgrasveld leidt
ondermeer tot een toename van exploitatielasten door afschrijving en rente over de
investering. Hier staat deels dekking vanuit huuropbrengsten vanuit RKVVM (en eventuele
andere gebruikers) tegenover. Daarnaast komen exploitatie- en onderhoudslasten van de
huidige grasvelden gedeeltelijk te vervallen. De - per saldo - extra exploitatielasten als
gevolg van de gewijzigde situatie moeten eveneens taakstellend binnen het MFA budget
opgevangen worden. In de aanbesteding van het kunstgrasveld is het beheer en onderhoud
voor 8 jaar meegenomen. Nadere bepaling van de exploitatielasten volgt eerst nadat het
definitieve investeringsbedrag op basis van aanbesteding, en hieruit voortvloeiende
afschrijving en rente bekend zijn. Voorts is er een link met het nieuwe gemeentelijke
accommodatiebeleid (huur) dat momenteel in voorbereiding is.

4

7.

Planning, uitvoering en evaluatie
Start aanbesteding
Resultaat aanbesteding
Raadsbesluit aanleg kunstgrasveld Margraten
Start realisatie kunstgrasveld
Oplevering kunstgrasveld

8.

10 mei 2012
04 juni 2012
19 juni 2012
Juli 2012
September 2012

Communicatie
Sinds 2009 wordt met RKVVM al gesproken over de kwaliteit van de grasvoetbalvelden en
de overige faciliteiten. Sinds eind 2011 zijn deze gesprekken geïntensiveerd. Dit heeft
geleidt tot een plan dat tot tevredenheid van RKVVM en de gemeente de engineering in
volledigheid heeft doorlopen. Tegelijk is ook met SKO-Mergeland gesproken over
medegebruik van het kunstgrasveld. Dit om de buitenspeel- en buitensportmogelijkheden
voor het onderwijs te vergroten. Vanuit SKO-Mergeland is aangegeven dat de toevoeging
van een kunstgrasveld in dat kader erg gewenst is. Ten aanzien van het inroosteren van
capaciteit zijn er gezien de aard en het dagdeel van gebruik geen tegenstrijdige belangen.
Bijlagen:
1. Kaart met de 4 stuks grasvoetbalvelden van RKVVM en directe omgeving;
2. Brief gemeente Eijsden-Margraten d.d. 28 mei 2010;
3. Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14 december 2010;
4. Behoefte en capaciteitsbepaling RKVVM uitgevoerd door Copier, 21 mei 2012);
5. Collegevoorstel: “Benodigd aantal velden in relatie met aanleg MFA”, d.d. 30 maart
2010;
6. Plattegrond van het kunstgrasveld (tekening Arcadis: B01064.000273.0100 versie A d.d.
18 april 2012.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. H.J.M. van Dijk

D.A.M. Akkermans
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RAADSBESLUIT

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het advies van de raadscommissie Inwonerszaken;

Besluit :
Het Raadsbesluit Multifunctionele Accommodatie Margraten (MFA) d.d. 14 december 2010 aan te
passen ten behoeve van de realisatie van een kunstgrasveld te Margraten binnen de kaders van het
raadsvoorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 juni 2012

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet

D.A.M. Akkermans
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