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\ Samenvatting 

Na de fusie van Klimmania TC en SCKR in 2013 was er de wens om te komen tot een 

gezamenlijke accommodatie voor fusievereniging VV Hellas. Daarbij is gekozen voor de 

locatie “de Schrub” in Klimmen. De speelcapaciteit van de voetbalvelden van VV Hellas 

op deze locatie is momenteel onvoldoende.  

 

Momenteel wordt er tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een 

multifunctionele accommodatie, de “Open Club”, op de locatie de Schrub. Hier maakt de 

ontwikkeling van de voetbalvelden deel van uit. Integrale besluitvorming over de Open 

Club staat gepland voor de raadsvergadering van 22 februari 2017. De 

gebiedsontwikkeling en de mogelijke (ruimtelijke) scenario’s van een Open Club op 

complex de Schrub is uitvoerig met partners en belanghebbenden besproken. 

Daarnaast is een technische studie afgerond naar de speelcapaciteit en de 

verschillende mogelijkheden qua type velden voor de voetbalvereniging. Inmiddels is er 

voldoende duidelijkheid over de gebiedsontwikkeling en de mogelijke (ruimtelijke) 

scenario’s voor een Open Club op complex “de Schrub” zodat een keuze voor de 

ligging en het type voetbalvelden gemaakt kan worden en de planvoorbereiding voor de 

aanleg van de voetbalvelden gestart kan worden.   

 

VV Hellas heeft inmiddels haar zienswijze ten aanzien van de velden e.d. bekend 

gemaakt. De zienswijze van VV Hellas vindt u bijgevoegd als bijlage 6.  
 

Gezien de benodigde speelcapaciteit, de sporttechnische eigenschappen, de kosten 

gemoeid met de aanleg, onderhoud, renovatie, kosten van eventuele ongelijke 

zettingen en mogelijke risico’s, wordt geadviseerd om te kiezen voor de aanleg van 

twee WeTra velden met toevoeging (lava, steenwol, kokos) in de toplaag en 

aanverwante voorzieningen, hiervoor de besteksvoorbereiding op te starten en zo 

spoedig mogelijk tot aanleg over te gaan. Bij een positief besluit zal VV Hellas in het 

seizoen 2017-2018 beschikken over voldoende speelcapaciteit op kwalitatief goede 

velden op complex de Schrub in Klimmen. 
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\ Conceptbesluit 
1. Instemmen met de aanleg van twee WeTra velden -met toevoeging- voor VV Hellas op sportcomplex 

de Schrub in Klimmen. 
2. Voteren van een aanvullend krediet ad. € 359.000,- voor de aanleg van de voetbalvelden. 

 

\ Grondslag 

De gemeente is eigenaar van de gronden en de voetbalvelden op sportcomplex de Schrub in Klimmen.  

 

Voor wat betreft de behoeftebepaling van capaciteit van voetbalvelden e.d. wordt gebruik gemaakt van de 

daarvoor geldende KNVB en VNG normen. 

 

\ Aanleiding 

In 2013 zijn de voetbalverenigingen Klimmania en SCKR gefuseerd tot VV Hellas. Op dat moment werd 

door SCKR in Ransdaal gevoetbald en door Klimmania in Klimmen. Bij de fusie is de ambitie 

uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke accommodatie. Hierbij is gekozen voor de locatie “de 

Schrub” in Klimmen. Primair betekent de verhuizing naar één locatie dat er voldoende speelcapaciteit en 

voorzieningen moeten zijn voor het volledige aantal teams van de fusievereniging.  

 

Behalve de opgave rondom de voetbalvereniging zijn er een aantal macro-ontwikkelingen en trends waar 

verenigingen, ook in Voerendaal, mee te maken hebben. Verenigingen hebben het moeilijker om 

vrijwilligers te vinden en er is een trend zichtbaar van terugloop van ledenaantallen. Accommodaties zijn 

verouderd of voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. De financiële kaders veranderen en 

gemeenten kijken naar mogelijkheden voor efficiënter / multifunctioneel gebruik van accommodaties. Ook 

in het onderwijs ontstaan er nieuwe inzichten die hun weerslag hebben op de accommodatiebehoeften. 

Specifiek voor de locatie Klimmen speelt ook nog mee dat het gebouw van de basisschool “Ummer 

Clumme” niet meer voldoet aan de eisen en wensen van hedendaags onderwijs. Door samen te werken 

liggen er kansen voor gemeente, onderwijs, ondernemers en verenigingen om ook in de toekomst goed 

te blijven functioneren en de leefbaarheid van de kern Klimmen te versterken. 

 

Op grond hiervan is in 2015 door het Huis voor de Sport in samenwerking met een klankbordgroep 

bestaande uit verenigingen en lokale ondernemers een verkennend onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor een Open Club in Klimmen / Ransdaal. De Open Club gedachte zet in op een 

moderne multifunctionele accommodatie op de locatie de Schrub. De eerste initiatieven hiertoe zijn door 

gemeente, verenigingsleven, ondernemers en onderwijs positief ontvangen.  

 

In december 2015 is er in de gemeenteraad een richtinggevende notitie behandeld waarin 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van een Open Club zijn geformuleerd (bijlage 1). Uw raad heeft 

deze uitgangspunten in de vergadering van 17 december 2015 aangenomen. Naar aanleiding hiervan is 

de uitwerking van de plannen opgepakt. Besluitvorming over de integrale plannen voor een Open Club 

staat gepland voor de raadsvergadering van 22 februari 2017. 

 

Thans ligt de besluitvorming over de aanleg van nieuwe voetbalvelden voor.  

 

\ Doel 

Het doel is zorg te dragen voor voldoende speelcapaciteit voor VV Hellas ingaande per seizoen 2017-

2018. 
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\ Argumenten 

Om te komen tot een gefundeerde en verantwoorde afweging voor een keuze voor nieuwe velden voor 

VV Hellas zijn een aantal factoren van belang die onderstaand nader in beschouwing worden genomen. 

 

Capaciteitsbehoefte en bespeelbaarheid 

In de huidige situatie beschikt VV Hellas op locatie de Schrub over twee natuurgrasvelden en een half 

veld. Dit vertegenwoordigt een speelcapaciteit van ca. 500 a 650 uur, afhankelijk van de capaciteit die in 

deze berekening wordt toebedeeld aan het half-veld. Uitgaande van het aantal teams / spelende leden 

waar VV Hellas nu over beschikt is er een behoefte van ca. 845 uur. De behoeftebepaling op basis 

van de KNVB en de VNG normering is bijgevoegd als bijlage 2. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de 

omvang van de vereniging momenteel stabiliseert en naar de toekomst toe mogelijk een kleine daling van 

het aantal spelende leden laat zien. Er is op grond hiervan momenteel een tekort aan speelcapaciteit van 

ca. 200 à 350 uur.  

 

Er zijn verschillende typen velden op de markt met verschillende eigenschappen. Een overzicht van de 

mogelijkheden qua velden is bijgevoegd als bijlage 3. Afgezet tegen de behoefte van VV Hellas levert dit 

de volgende varianten voor VV Hellas op: 

 

Variant 1:   2 natuurgrasvelden, 1 WeTra veld  

Variant 2:   2 WeTra velden, zonder toevoeging 

Variant 3:   2 WeTra velden, met toevoeging 

Variant 4:   2 Hybridevelden 

Variant 5:   1 kunstgrasveld, 1 natuurgrasveld 

 

De verschillende varianten worden onderstaand nader in beschouwing genomen.  

 

Variant 1 Fysieke ruimte en situering van de velden 

Bij variant 1 worden in totaal drie velden aangelegd; twee natuurgrasvelden (totaal 500 uur capaciteit) en 

een WeTra veld (500 uur capaciteit), wat een totale bespeelbaarheid levert van ca. 1000 uur. 

Adviesbureau Sweco heeft deze variant onderzocht en het is gebleken dat qua ruimtebeslag het niet op 

een goede manier mogelijk is om 3 voetbalvelden te situeren binnen het huidige plangebied. De 

afmetingen en kenmerken van het plangebied zijn zodanig dat dit moeilijk in te passen valt. Zeker ook in 

relatie tot de andere beoogde functies binnen het plangebied. Het gebied kenmerkt zich door tamelijk 

grote hoogteverschillen en aan de zuidzijde is een groenzone gelegen, waar ook een das foerageert (zie 

ook kansen- en belemmeringenkaart bijlage 5). Wanneer er drie voetbalvelden gerealiseerd zouden 

moeten worden spelen de volgende complicerende factoren een rol: 

 

Factor Complicatie 

Eigendomssituatie Bij de aanleg van drie velden dienen gronden te worden verworven. Dit 

zijn langdurige trajecten waarvan de uitkomst op voorhand niet met 

zekerheid te voorspellen is. Mocht een minnelijke grondverwerving niet 

mogelijk blijken is het niet zonder meer mogelijk om gronden te 

onteigenen. Grondverwervingen zijn bovendien zeer kostbaar. 

Afhankelijk van de vigerende bestemming kunnen de kosten hoog 

oplopen per m2. 

Foerageergebied das Aan de onderzijde van het plangebied de Schrub is een groenzone 

gelegen waarin zich tevens een foerageergebied van een das bevindt. 

Het is niet zomaar mogelijk om bij het “schuiven met velden” deze 

ruimte te benutten. De das is een beschermde diersoort en in dat geval 

zullen ontheffingen verkregen moeten worden en / of mitigerende 
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maatregelen worden getroffen. Ook dit is tijdrovend en kosten 

verhogend. 

Hoogteverschillen Het gebied kenmerkt zich door relatief grote hoogteverschillen. Een 

voetbalveld dient vanzelfsprekend volledig vlak te zijn. Bij het “schuiven” 

met de velden binnen het plangebied dient derhalve rekening te worden 

gehouden met zeer aanzienlijk grondverzet. Los van het feit dat het 

terrein dient te worden opgeschoond, obstakels verwijderd etc. De 

kosten hiervan lopen hoog op. Ook qua planning heeft dit verstrekkende 

consequenties; mede doordat de te verplaatsen grond ook verdicht 

moet worden c.q. moet inklinken. Gebeurt dat niet adequaat bestaat er 

een risico op ongelijke zettingen. Dit proces is deels te versnellen door 

voorbelasting en / of machinaal verdichten met een schapenpootwals 

per laag van 0,5 m. Dit is tijdrovend en kostbaar. Daarnaast zal 

milieukundig onderzocht moeten worden in hoeverre een en ander 

mogelijk is. Ook moet er rekening gehouden worden met tijdelijk 

watervoorzieningen etc. Bovendien blijft er altijd een restrisico bestaan 

op zettingsverschillen naderhand. 

Riolering In het plangebied is een vrij-verval riolering aanwezig. In beginsel is het 

mogelijk om een dichte constructie zoals een voetbalveld aan te leggen 

boven de leidingen, mits de putten vrij toegankelijk blijven in verband 

met werkzaamheden en / of inspecties. Voor de aanleg van drie velden 

dient er ruimtelijk te worden geschoven met de huidige situering van de 

velden. Wanneer geschoven wordt met de voetbalvelden, zijn ook 

werkzaamheden aan de riolering noodzakelijk om de putten toegankelijk 

te houden. De riolering is gelegen op grote diepte, onder het stort. 

Werkzaamheden aan de riolering zijn derhalve een kostbare en vanuit 

milieukundig oogpunt een ingewikkelde aangelegenheid. Ook dit 

gegeven heeft zijn weerslag op de kosten en planning. 

Planologie Wanneer er geschoven wordt met de voetbalvelden buiten de vigerende 

bestemming "sport“ is er een ruimtelijke procedure nodig om de aanleg 

mogelijk te maken. Afhankelijk van de omvang kan de proceduretijd, 

inclusief voorbereiding hiervan, snel oplopen tot ca. 1 jaar. Ook staat 

een dergelijke procedure uiteraard open voor bezwaar en beroep, 

eventueel tot aan de Raad van State. Een planologische procedure 

werkt kostenverhogend, maar is met name vanuit planningsoogpunt 

complicerend. 

 

Om de bovengenoemde redenen wordt de aanleg van variant 1 niet haalbaar geacht. Variant 1 valt af.  

 

Tevens betekent dit voor andere varianten dat de situering van de benodigde 2 velden min of meer op 

dezelfde locatie gesitueerd worden als de bestaande velden. Dit laatste is ruimtelijk-functioneel 

onderzocht in het kader van het Masterplan Open Club welke in februari ter besluitvorming wordt 

voorgelegd. In verschillende werksessies met adviesbureau Sweco en de diverse beoogde gebruikers 

van de Open Club is de huidige situering van de voetbalvelden als beste naar voren gekomen. Daarbij is 

ook gekeken naar de andere gewenste functies binnen de Open Club zoals de school, gymzaal, 

tennisvelden, verenigingsgebouwen, horeca, ingang van het complex aan de Kerkveldweg, idem 

parkeren etc. Uit de ruimtelijk-functionele analyses komt naar voren dat de bestaande situering van de 

voetbalvelden, mede in relatie tot de genoemde complicerende factoren, de beste en meest wenselijke 

plek is. Bovendien levert de voormalige stortlocatie ook in milieukundige zin complicaties op qua 

bruikbaarheid. Het realiseren van sportvelden op een voormalige stortlocatie is milieukundig eenvoudiger 
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dan het realiseren van bebouwing. Al deze factoren in ogenschouw nemende wordt voorgesteld de 

voetbalvelden op de huidige plek te handhaven.  

 

Variant 2: Onvoldoende speelcapaciteit en multifunctioneel gebruik 

De aanleg van twee standaard WeTra velden levert onvoldoende speelcapaciteit. Een standaard WeTra 

veld is een 100% natuurgrasveld met een verbeterde stabiliteit en een verbeterde ontwatering. Hierdoor 

is de speelcapaciteit wezenlijk groter dan een standaard natuurgrasveld. De ervaring leert dat een 

standaard WeTra veld een capaciteit heeft van ca. 400 uur. De aanleg van twee velden levert een totale 

capaciteit van ca. 800 uur. Twee standaard WeTra velden bieden derhalve te weinig speelcapaciteit. 

Variant 2 valt af.   

 

Variant 3, 4 en 5: Financiële aspecten 

De varianten 3, 4 en 5 bieden allen voldoende speelcapaciteit, zijn multifunctioneel bruikbaar c.q. 

beschikken over restcapaciteit en zijn ruimtelijk-functioneel inpasbaar op de beschikbare ruimte, binnen 

het Open Club concept. In de onderstaande tabel zijn de (financiële) aspecten weergegeven die een rol 

spelen bij de afweging voor een voorkeursvariant: 

 

 Variant 3 

2 x WeTra  

(met toevoeging) 

Variant 4 

2 x Hybride 

Variant 5 

1x kunstgras 

1 x natuurgras 

    

Natuurgras   1 x  

WeTra (met toevoeging) 2 x   

Hybride  2 x  

Kunstgras   1 x 

    

Totaal aantal velden 2 2 2 

Totale speelcapaciteit 1200 uur 1200 uur 1450 uur (theorie) 

1050 uur (praktijk) 

Levensduur  15 jaar 10 jaar 10 / 15 jaar  

Aanlegkosten € 649.000,- € 934.000,- € 803.000,-  

(incl. voorbelasting) 

€ 964.000,-  

(incl. zettingsvrije constr.) 

Renovatiekosten per veld € 40.000,- € 211.000,- € 40.000,- (natuurgras) 

€ 219.000,- (kunstgras) 

Jaarlijkse 

onderhoudskosten per veld 

€ 21.000,- € 21.000,- € 21.000,- (natuurgras) 

€ 11.000,- (kunstgras) 

Herstelkosten a.g.v. 

ongelijke zettingen  

(zie paragraaf “Risico’s”)  

herstel 200 m2  

Totaal: € 7.200,-- 

 

Herstel mogelijk  

per m2 

herstel tot ca. 200 

m2 

Totaal € 20.000,-- 

 

Herstel > 200m2: 

Totale renovatie 

herstel tot ca. 200 m2 

Totaal € 13.600,-- 

 

Herstel > 200m2: 

Totale renovatie 

Kennis / kunde  /  

onderhoudsmachines 

aanwezig ? 

Ja Nee Ja 

*bedragen exclusief BTW 

  



6 

Verlichting 

De huidige verlichting op het trainingsveld bij VV Hellas (in de toekomst het hoofdveld) is verouderd. 

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt voor alle varianten voorgesteld dit te vervangen door 

duurzame LED-verlichting. De meerkosten van het vervangen van de verlichting bedraagt € 60.000,- 

exclusief B.T.W.   

 

Verder moet opgemerkt worden dat in alle varianten verlichting op het trainingsveld (het huidige 

hoofdveld) is meegenomen in de aanlegkosten. 

 

Risico’s 

De voetbalvelden in Klimmen (beide velden) zijn gelegen op een voormalige stortlocatie. Dat maakt de 

situatie bijzonder. In het verleden is materiaal gestort dat tevens verteerbare massa bevat. Dit leidt er toe 

dat er zetting / klink (volumevermindering van de grond) op kan treden. Doordat de bodem ter plaatse van 

dit voormalige stort niet homogeen van samenstelling is kunnen er verschillen optreden qua zetting in dit 

gebied. Deze zettingen zijn niet met zekerheid te voorspellen. Het risico van zettingen zal altijd aanwezig 

blijven op de stortlocatie in Klimmen.  

 

Wanneer gekozen wordt voor een kunstgrasveld dient rekening te worden gehouden met het aanbrengen 

van een voorbelasting om de grond actief te laten inklinken voorafgaand aan de aanleg en zodoende een 

stabielere ondergrond te creëren. Dit brengt extra kosten met zich mee en hiervoor is voldoende tijd 

benodigd. Het is eventueel mogelijk om een kunstgrasveld aan te leggen op een zettingsvrije 

funderingsconstructie. Hiermee wordt een constructie bedoeld die het risico van ongelijke zettingen van 

het stort kan ondervangen. Afhankelijk van de exacte draagkracht / ondergrondstijfheid van de bodem 

(wordt momenteel onderzocht), dient in het meest gunstige geval te worden gedacht aan een constructie 

van vezel-versterkt schuimbeton. De meerkosten hiervan bedragen ca. €161.000,- exclusief BTW ten 

opzichte van de variant met voorbelasting. Blijkt de draagkracht / stijfheid van de ondergrond 

onvoldoende, dan zal een dergelijke constructie zwaarder gedimensioneerd moeten worden, bijvoorbeeld 

door te funderen op palen. De globale kosten hiervan zijn niet geraamd, maar in dat geval lopen de 

kosten nog meer op.  

 

Het gegeven van zetting / klink heeft behalve voor de aanleg, ook consequenties voor het beheer van de 

sportvelden en vormt daarom een risico. Er is verschil tussen de typen velden en de mate waarin deze 

gevoelig zijn voor zettingsverschillen. Met name in de herstelmogelijkheden en de kosten van herstel na 

zettingen zitten grote verschillen: 

 Een WeTra veld (met of zonder toevoeging) kan relatief eenvoudig hersteld worden na zettingen door 

de toplaag opnieuw te profileren en te egaliseren.  

 Een hybrideveld kan slechts beperkt hersteld worden. De kunstgrasvezels steken ca. 15 a 20 mm 

boven de grond uit. Aanvullen met grond is maar zeer beperkt mogelijk, anders verdwijnen de vezels 

onder de grond. Bij grotere herstelwerkzaamheden / grotere oppervlaktes dient de kunstgrasmat te 

worden opgepakt. Dit herstel is dan ook ingewikkelder en kostbaarder dan een WeTra veld. 

 Een kunstgrasveld moet voldoen aan strenge vlakheidseisen (20mm gedurende 10 jaar) en is het 

meest gevoelig voor zettingen. Eventuele kleine zettingsverschillen kunnen worden hersteld, maar 

gaan ten koste van de kwaliteit van het kunstgrasveld. Bij grotere zettingen dient de volledige 

kunstgrasmat te worden opgepakt.  

 

In het gebied is een vrij-verval riolering aanwezig (zie ook bijlage 5). In beginsel kan een dichte 

constructie zoals een voetbalveld aangelegd worden boven deze riolering. Wel dienen de putten daarbij 

vrij toegankelijk te blijven in verband met inspecties en / of werkzaamheden. Omdat de velden op 

dezelfde plek worden aangelegd als in de huidige situering worden hiermee geen problemen verwacht. 

Mochten er echter ooit werkzaamheden nodig zijn aan de riolering, dan is niet uitgesloten dat in een deel 
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van de grasmat dient te worden gegraven. In het geval van een hybrideveld of een kunstgrasveld zijn de 

(herstel)kosten die hiermee gemoeid zijn vele malen hoger dan bij een WeTra veld.   

 

Standpunt VV Hellas 

Gaandeweg het onderzoekstraject is op diverse momenten overleg geweest met VV Hellas over de 

diverse aspecten van het onderzoek. Ook heeft een afvaardiging van het bestuur van VV Hellas de 

verschillende typen velden gezamenlijk met adviesbureau Sweco op locatie bekeken, achtereenvolgens 

in Herten (WeTra zonder toeslagmateriaal), Barenburg, Wolfheze (WeTra met toeslagmateriaal) en 

Eerbeek (Hybride). 

 

De eindresultaten van het onderzoek naar de sportvelden zijn gepresenteerd aan een 

vertegenwoordiging van het bestuur van Hellas op 12 september jl. (Bijlage 4). De gemeente heeft bij de 

presentatie van de resultaten van het onderzoek in de aanloop naar besluitvorming over de velden drie 

vragen meegegeven aan VV Hellas: 

 

1. Geef een voorkeursvolgorde aan voor wat betreft het type veld; geef daarbij ook aan hoe de 

voorkeur qua aanleg is; twee velden tegelijk of apart? 

2. Hoe ziet Hellas de rol in een Open Club t.a.v. de kantine?  

3. Hoe ziet Hellas de rol in een Open Club t.a.v. de kleedruimten? 

 

De gemeente heeft van VV Hellas een schriftelijke zienswijze ontvangen op 20 september jl. (Bijlage 6). 

Hierin geeft VV Hellas de volgende voorkeursvolgorde aan voor wat betreft de keuze voor een type veld: 

 

1e voorkeur VV Hellas: 1 verlicht Kunstgrasveld + 1 hybride veld 

2e voorkeur VV Hellas: 2 verlichte hybride velden 

3de voorkeur VV Hellas: 1 verlicht hoofdveld in Ransdaal + 1 kunstgrasveld in Ransdaal 

 

Daarbij heeft VV Hellas tevens aangegeven te kiezen voor een integrale ontwikkeling van VV Hellas in de 

Open Club, waarbij faciliteiten als kleedlokalen en gezamenlijke kantine / horeca geïntegreerd worden in 

een multifunctioneel gebouw met andere clubs en / of verenigingen.   

 

Qua volgorde van aanleg opteert VV Hellas voor aanleg van beide velden in een keer.  
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De voorkeursvarianten van VV Hellas hebben de navolgende (financiële) consequenties: 

*bedragen exclusief BTW 

 

Voorkeur 3 van VV Hellas is financieel niet berekend omdat deze optie in het kader van de Open Club op 

de locatie de Schrub, niet onderzocht is. 

 

Planning 

Voor alle varianten is het in beginsel mogelijk om deze te realiseren voor de aanvang van het 

speelseizoen 2017-2018. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat gedurende de 

werkzaamheden VV Hellas haar planning dient aan te passen in overleg met andere clubs. Afhankelijk 

van welke variant gekozen wordt, zal VV Hellas geruime tijd niet op locatie de Schrub kunnen voetballen 

en zal uitgeweken moeten worden naar andere clubs c.q. locaties.  

 

Bij een positief besluit dient indicatief rekening te worden gehouden met de planning / doorlooptijden voor 

de realisatie van de WeTra velden zoals deze is bijgevoegd als bijlage 7. Daarbij moet worden opgemerkt 

dat de besluitvorming in de gemeenteraad eerst plaats vindt in de eerste week november. Ook dient voor 

de opdracht van de besteksvoorbereiding en het toezicht op de uitvoering nog een aanbestedings-

procedure te worden doorlopen conform het inkoop en aanbestedingsbeleid. Deze planning is haalbaar. 

Wel dient rekening te worden gehouden met de onzekerheid van de weersomstandigheden enerzijds 

voor wat betreft de uitvoering, anderzijds voor wat betreft de groeiomstandigheden voor het gras. 

 Voorkeur 1  

VV Hellas 

(1 x kunstgras 

1x hybride) 

Voorkeur 2 

VV Hellas 

(2 x Hybride) 

Voorkeur 3 

VV Hellas 

(Ransdaal) 

    

Natuurgras   1 x  

WeTra (met toevoeging)    

Hybride 1 x 2 x  

Kunstgras 1 x  1 x 

    

Totaal aantal velden 2 2 2 

Totale speelcapaciteit 1800 uur (theorie) 

1400 (praktijk) 

1200 uur 1450 uur (theorie) 

1050 uur (praktijk) 

Levensduur  10 jaar  

 

10 jaar 10 (kunstgras) 

15 jaar (natuurgras) 

Aanlegkosten € 1.167.000,- € 934.000,- Niet berekend 

Renovatiekosten per veld € 219.000,- (kunstgras) 

€ 211.000,- (hybride) 

€ 211.000,- Niet berekend 

Jaarlijkse  

onderhoudskosten per veld 

€ 11.000,- (kunstgras) 

€ 21.000,- (hybride) 

€ 21.000,- Niet berekend 

Herstelkosten a.g.v. 

ongelijke zettingen  

(zie paragraaf “Risico’s”) 

herstel tot ca. 200 m2 

Totaal € 20.000,-- 

 

Herstel > 200m2 

Totale renovatie 

herstel tot ca. 200 m2 

Totaal € 20.000,-- 

 

Herstel > 200m2 

Totale renovatie 

N.v.t. 

Kennis / kunde  /  

onderhoudsmachines 

aanwezig ? 

Deels Nee Ja 
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\ Advies 

Alle 5 varianten bieden ruim voldoende speelcapaciteit en goede sporttechnische eigenschappen. 

Bovendien is bij alle 5 varianten sprake van beperkte tot ruime restcapaciteit, wenselijk met het oog op de 

ontwikkeling van de gehele Open Club. Doorslaggevend in de te maken keuze zijn derhalve de 

aanlegkosten, de renovatiekosten, en de risico’s / kosten gemoeid met de ongelijke zettingen.  

 

Op basis van onderstaande tabel (aanzienlijk verschil qua aanlegkosten, renovatiekosten en risico’s) 

wordt gekozen voor variant 3, inhoudende de aanleg van twee WeTra velden. 

 

 VARIANT 3  VARIANT 4 VARIANT 5a 

(voorbelasting) 

VARIANT 5b 

(zettingsvrije 

constructie) 

VOORKEUR 

1  

VV Hellas 

VOORKEUR  

2  

VV Hellas 

Benodigd krediet € 859.000,-1 € 1.144.000,- € 1.013.000,- € 1.174.000,- € 1.377.000,- € 1.144.000,- 

Afschrijvingstermijn2 15 jaar 10 jaar 10 /15 jaar 10 /15 jaar 10 jaar 10 jaar 

Kapitaallasten € 91.000,- € 157.000,- € 135.000,- € 158.000,- € 190.000,- € 157.000,- 

Reeds opgenomen 

in begroting 

€ 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- € 45.000,- 

Aanvullend 

benodigd 

€ 46.000,- € 112.000,- € 90.000,- € 113.000,- € 145.000,- € 112.000,- 

       
Renovatiekosten 

per veld 

€ 40.000,- € 211.000,- € 40.000,- 

€ 219.000,- 

€ 40.000,- 

€ 219.000,- 

€ 219.000,- 

€ 211.000,- 

€ 211.000,- 

Herstelkosten 

ongelijke zettingen  

< 200m2 

200 m2 

Totaal: € 7.200,-- 

tot 200 m2 

Totaal  

€ 20.000,-- 

tot 200 m2 

Totaal  

€ 13.600,- 

tot 200 m2 

Totaal  

€ 13.600,- 

tot 200 m2 

Totaal  

€ 20.000,-- 

tot 200 m2 

Totaal  

€ 20.000,-- 

Herstelkosten  

> 200m2 

Herstel mogelijk 

per m2 

Totale 

renovatie 

Totale renovatie Totale renovatie Totale renovatie Totale 

renovatie 

 

\ Kanttekeningen 

Integraliteit met ontwikkeling Open Club 

Bij het onderzoek naar de gebiedsontwikkeling vormen zich de eerste contouren van de ruimtelijk-

functionele opzet van de beoogde Open Club. Gezien de belemmeringen in het gebied (zie ook bijlage 5) 

worden de sportvelden gesitueerd op de huidige locatie. Het is eventueel mogelijk om hier beperkt mee te 

schuiven c.q. de ligging te optimaliseren. De plannen voor de gebiedsontwikkeling zijn op diverse 

momenten besproken met betrokkenen en de klankbordgroep van het project. Uit deze bijeenkomsten is 

naar voren gekomen dat voorkeur voor de ligging van de entree uitgaat naar situering aan de 

Kerkveldweg. Centraal bij de entree wordt eveneens parkeren voorzien. Tamelijk centraal gelegen in het 

gebied wordt een multifunctionele accommodatie voorzien. Als bijlage 8 is een impressie van het gebied 

gevoegd. De opzet van de faciliteiten van de beoogde Open Club zijn ook besproken met VV Hellas en 

sluit ook aan bij de wensen en ideeën van VV Hellas. Mocht de ontwikkeling van de Open Club in zijn 

geheel niet doorgaan, dan kan VV Hellas nog steeds goed functioneren met de voorgestelde opzet van 

de voetbalvelden. Bovendien blijven de huidige, bestaande kantine, parkeerplaatsen en kleedlokalen 

voorlopig in functie. Hier kan men te allen tijde op terug vallen, mocht de Open Club onverhoopt niet tot 

ontwikkeling komen.  

 

                                                      
1 Aanlegkosten velden + verlichting + reeds gemaakte plankosten (€150.000,-). 
2 Verlichting wordt afgeschreven in 20 jaar. 
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Verlichting 

VV Hellas heeft zich uitgesproken voor de Open Club. Dit betekent dat de wens bestaat om gezamenlijk 

met de andere verenigingen en deelnemers in de Open Club de faciliteiten te integreren. Bij het doorgaan 

van de ontwikkeling van de Open Club, ligt het voor de hand dat het wedstrijdveld zo dicht mogelijk bij de 

centrale gebouwen wordt gesitueerd, zodat wedstrijden eventueel gevolgd kunnen worden vanuit de 

kantine en dat de faciliteiten zo kort mogelijk bij het wedstrijdveld zijn gelegen. Daarmee worden het 

huidige hoofdveld en het huidige trainingsveld omgewisseld qua functie. Dat betekent dat het huidige 

hoofdveld verlicht zou moeten worden, zodat hier ’s avonds getraind kan worden. 

 

Het plaatsen van verlichtingsarmaturen rond het huidige trainingsveld is in beginsel mogelijk. Aanbrengen 

van lichtmasten past binnen bestemmingsplan en behoeft reguliere omgevingsvergunning voor activiteit 

bouwen. Wel dient het plaatsen van de masten zorgvuldig te gebeuren. De woningen aan de 

Schoolstraat vormen een gevoelig object in het kader van lichthinder. Hinderlijke lichtverschijnselen in 

woon- of slaapvertrekken van woningen als gevolg van lichtinstallaties moeten zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Visuele hinder kan zoveel mogelijk voorkomen worden door de lichtbundels van de 

lichtmasten van omliggende woningen af te keren. Daarnaast kan, zoals in de huidige situatie ook het 

geval is, hoge boombeplanting visuele hinder beperken. Naast het plaatsen van verlichting rond het 

huidige hoofdveld, wordt tevens geadviseerd om de verouderde lichtmasten rond het huidige 

trainingsveld te vervangen door duurzame LED-verlichting. 

 

Naast lichthinder speelt “geluid” mogelijk een rol. Bezien moet worden in hoeverre het omwisselen van 

het hoofdveld en het trainingsveld leidt tot een toename van geluid en eventuele belemmeringen vanuit 

de milieuwetgeving op dit punt. Voor het aspect “geluid” in de avonduren stelt de milieuwetgeving 

strengere eisen (- 5 dBA). De verwachting is dat dit geen problemen levert, te meer daar er in de huidige 

situatie ook op dezelfde locatie wordt gevoetbald. Het aspect geluid zal bij de besteksvoorbereiding 

meegenomen worden. Indien nodig kan bekeken worden welke maatregelen mogelijk zijn op dit punt. 

 

Klein multifunctioneel kunstgrasveld 

Er is bij de ontwikkeling van de plannen voor de Open Club gesproken over een klein multifunctioneel 

kunstgrasveld (voorheen Cruyff court genoemd). Een dergelijk veld zou van toegevoegde waarde kunnen 

zijn zowel voor de voetbalclub als voor de andere beoogde functies in de Open Club. Bijvoorbeeld voor 

de school zouden er diverse mogelijkheden zijn om hier gebruik van te maken. Voor VV Hellas zou een 

dergelijk “trap-veldje” positief zijn voor de bespeelbaarheid van de grote velden. Deze worden dan 

immers minder intensief belast. Of een dergelijk veld wordt toegevoegd is onderwerp van studie en wordt 

ter besluitvorming voorgelegd ten tijde van de integrale besluitvorming over de Open Club, welke gepland 

staat op 22 februari 2017. 

 

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument 

In december 2015 is er in de gemeenteraad een richtinggevende notitie behandeld waarin 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van een Open Club zijn geformuleerd (bijlage 1). Uw raad heeft 

deze uitgangspunten in de vergadering van 17 december 2015 aangenomen.  

 

Uitgangspunt twee van de notitie luidt als volgt: 

“Het is niet acceptabel om een apart traject met VV Hellas te doorlopen. Een apart traject is opgevat als 

het realiseren van een voetbalveld vooruitlopend op de planvorming en realisatie van de totale Open 

Club”  

Uitgangspunt drie van de notitie luidt:  

“Participatie en betrokkenheid van alle betrokkenen is belangrijker dan snelheid”  
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Ondanks de uitgangspunten ligt momenteel een separaat voorstel voor ter besluitvorming over de 

voetbalvelden voor VV Hellas. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van VV Hellas om in het 

seizoen 2017-2018 te kunnen spelen als volwaardige fusie-club op één locatie. Er is inmiddels voldoende 

duidelijkheid over de ruimtelijk functionele mogelijkheden / gebiedsontwikkeling op locatie de Schrub om 

met voldoende zekerheid een besluit te kunnen nemen over de voetbalvelden. Daarmee kan alsnog de 

wens van VV Hellas om in seizoen 2017-2018 over voldoende speelcapaciteit op één locatie te 

beschikken, worden ingewilligd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het integrale Open Club concept.  

 

De investering in de voetbalvelden wordt dan ook gedaan vanuit het oogpunt dat VV Hellas uiteindelijk 

integreert in een Open Club met gezamenlijke faciliteiten voor alle verenigingen, school, etc. 

 

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties 

In de begroting 2014 is een krediet opgenomen voor het project van € 500.000,-. 

 

Uitvoering van variant 3 (aanleg twee WeTra velden met toevoeging) vergt een investering van 

€ 859.000,- Derhalve wordt voorgesteld aanvullend krediet te voteren van € 359.000,- 

 

De met deze investering gemoeide extra kapitaallasten bedragen € 46.000,- per jaar en worden ten laste 

van de stelpost saldo vrije budgetruimte gebracht.   

 

\ Uitvoering 

Bij een positief besluit van uw raad zal per direct de besteksvoorbereiding opgepakt worden voor de 

aanleg van de WeTra (met toevoeging) voetbalvelden met aanverwante inrichting. Daarbij zal de nodige 

aandacht besteed worden aan communicatie met de direct betrokken partijen. 

 

 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL 
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H.H.M. Timmermans 
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