RAADSVOORSTEL
*D20.001617*
D20.001617
ZK19003943

DATUM
AGENDAPUNT
ONDERWERP
PORTEFEUILLEHOUDER
PROGRAMMA
BELEIDSVELD
ZAAKNUMMER

AANLEIDING

23 Maart 2020
3.05.
Handbalveld SV Zuidermeer
C. van de Pol
Programma II: Welzijn & Zorg
Sport, recreatie en sportaccommodaties
ZK19003943

In april 2019 is door een onafhankelijk adviesbureau een kwaliteitskeuring en advisering
opgesteld voor het asfalt handbalveld in Zuidermeer. Reden van dit onderzoek was
scheurvorming op diverse plekken op het veld. De conclusie was dat het handbalveld niet
voldoet aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF én tevens niet voldoet aan het
reglement van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Dit betekent dat het gebruik van
het veld een verhoogd risico geeft op blessures aan spelers.
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Accommodatiebeleid Koggenland 2016
Sporttechnische normen van het NOC*NSF
Reglement van het Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Een toplaagrenovatie uit te voeren op het handbalveld van SV Zuidermeer.
Hiervoor een krediet van € 57.000 beschikbaar te stellen.
De investering af te schrijven in 20 jaar.
De kapitaallasten ad € 2.850 ten laste te brengen van de structurele begrotingsruimte.
De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

Een handbalveld dat voldoet aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF én tevens
voldoet aan het reglement van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) zodat het veld
veilig is voor gebruik.
1.Een toplaagrenovatie uit te voeren op het handbalveld van SV Zuidermeer.
Iedereen moet veilig kunnen sporten
Als gemeente hebben wij de plicht, wanneer we een sportvoorziening aanbieden, er voor
te zorgen dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen.

Een blik in het verleden laat zien dat de toplaag van het in 1991 aangelegde handbalveld in
2010 is vervangen. Dit is gedaan omdat het veld scheurvorming vertoonde en de
waterafvoer langs het veld gebreken vertoonde.
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Het veld is in 2019 gekeurd. Geadviseerd wordt om een toplaagrenovatie uit te voeren. De
rapportage is als bijlage meegestuurd.
Een gespecialiseerd bedrijf is hiervoor gevraagd een voorstel aan te dragen om het
handbalveld weer aan de eisen te laten voldoen. Allereerst zijn boringen verricht om de
opbouw van het handbalveld te onderzoek en zo de oorzaak van de scheuren te
achterhalen. Dit heeft uitgewezen dat het veld op zand is aangelegd hetgeen spanningen
geeft vanuit de ondergrond. Omdat de constructie op een aantal plaatsen iets dunner is,
zijn daar scheuren ontstaan. Met de toplaagrenovatie wordt tevens de constructie
aangepakt.
Het handbalveld bevordert de leefbaarheid in Zuidermeer
Het handbalveld wordt multifunctioneel gebruikt; niet alleen door de handbalvereniging
zelf om te handballen maar tevens voor:
 Bootcamp
 Gymlessen basisschool St. Bernadette
 Zeskamp
 Jeugdclub “De Rebellen”
 Oranje comité
 Trainingen voetbal (bij nat weer)
Bovenstaande is in lijn met het Nationaal Sportakkoord. Daar komt bij dat SV Zuidermeer
haar complex ook graag beschikbaar stelt aan mensen met een kleine beurs en/of
beperking. Het is daarom een reële gedachte dat het veld in de toekomst nog breder
gebruikt wordt. Voor de leefbaarheid in een kleine kern als Zuidermeer is het handbalveld
een pré.
Vereniging heeft al decennia bewezen te kunnen blijven voortbestaan
Sportvereniging Zuidermeer is in 1957 opgericht (toen onder de naam RKVV Zuidermeer) en
is sindsdien alle jaren actief geweest in Zuidermeer. SV Zuidermeer heeft dan ook
voldoende bewezen voort te kunnen bestaan. Met name de samenwerking die zij hebben
gevonden met Spartanen voor de handbal en met St. George voor de voetbal is
noemenswaardig.
2. Hiervoor een krediet van € 57.000 beschikbaar te stellen
Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek gedaan en voorgesteld om de scheurvorming
tegen te gaan door een waterdichte en scheur remmende laag aan te brengen (een
zogenaamd Sami-membraam), een extra versterkingslaag en de deklaag te vervangen.
KANTTEKENINGEN

Teamsporten worden steeds minder populair
De landelijke trend is dat teamsporten steeds minder populair worden. Mensen kiezen
eerder voor individuele sporten. Voor de verenigingen wordt het steeds belangrijker om
verbindingen te zoeken met anderen en samenwerkingen aan te gaan. Zoals hierboven al
omschreven is SV Zuidermeer hier al mee bezig.
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De vereniging is met 44 leden een kleine vereniging en Zuidermeer behoort tot één van de
kleine kernen van Koggenland. In het Collegeprogramma 2018-2022 krijgt het “kleine
kernen-beleid” aandacht. In het nog verder te ontwikkelen kleine kernenbeleid komt onder
andere het belang van sport in relatie met leefbaarheid aan de orde. Vooruitlopend daarop
maar vooral gelet op de noodzaak om een veilig sportveld aan te kunnen bieden voordat
het nieuwe seizoen begint, achten wij het gewenst om nu al dit voorstel aan u voor te
leggen.
FINANCIËN

Er is een krediet benodigd van € 57.000 (incl. btw).
De nieuwe laag wordt afgeschreven in 20 jaar wat neerkomt op een afschrijving van € 2.850
per jaar. Deze kapitaallasten ad € 2.850 worden ten laste gebracht van de structurele
begrotingsruimte.

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

n.v.t.
Het veld voldoet niet aan de sporttechnische normen van het NOC*NSF én het reglement
van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Dit is van toepassing voor handbalwedstrijden
maar niet voor de overige activiteiten die reeds plaatsvinden. Indien gekozen wordt om
niet te renoveren dan mogen er geen officiële handbalwedstrijden meer gespeeld worden
en moet uitgeweken worden naar een ander handbalveld. Voor de leden is dit een extra
belasting wat kan leiden tot een ledenafname en uiteindelijk beëindiging van de
handbalvereniging. Daarnaast zorgt het voor directe derving van inkomsten kantine; geen
veld betekent namelijk geen spelers/speelsters en dus ook geen toeschouwers. Voor de
voetbalvereniging heeft dit ook consequenties omdat die samen met de handbal onderdeel
uitmaken van de SV Zuidermeer. De sportvereniging vervult een belangrijke sociale functie
in het dorp.
n.v.t.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

VERVOLG

n.v.t.
SV Zuidermeer wordt geïnformeerd er wordt opdracht verleend om de toplaag te
renoveren zodat deze 2 kwartaal 2020 uitgevoerd kan worden.
e

BIJLAGEN

1.

Rapportage ASC Schuurman

Datum college: 10 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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