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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 10-okt-22 

Vragensteller   Dick Homans namens CU 

Agendapunt/onderwerp Vervanging kunstgrasvelden 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Leo Kortstee 

Contactgegevens  l.kortstee@dalfsen.nl 

    (0529) 48 83 46 

 

1. De kosten van vervanging, omzetting of verplaatsing lopen nogal uiteen.  

Vervanging Nieuwleusen: 707K / 2 velden = 354.000 per veld 

Omzetting natuurgras naar kunstgras Nieuwleusen : 454.00 per veld 

Verplaatsing kunstgras Lemelerveld : 615.000 per veld 

Kan dit nader worden toegelicht? 

Dit betreffen allemaal andere situaties. Zo is bij de genoemde vervanging Nieuwleusen alleen sprake 
van vervanging toplaag, incl. bijkomende kosten als verwijdering huidige mat, is bij omzetting 
natuurgras naar kunstgras Nieuwleusen een nieuwe onderbouw noodzakelijk en moet bij 
verplaatsing kunstgras Lemelerveld het huidige kunstgrasveld worden omgebouwd naar 
natuurgrasveld. 

2. Hoe “hard” is de kostenraming? ( actualiteit, inflatie etc)  

De kostenraming betreft de actuele kosten. Wel zijn deze kosten onzeker in verband met stijgende 

bouwkosten als gevolg van schaarste. 

 3. In 2019 is de optie van hybride velden voor Hoonhorst besproken. Waarom is er nu niet 

gekozen voor hybride velden? 

Dit heeft te maken met de benodigde capaciteit, die niet gerealiseerd kan worden via hybride velden. 
Zie  hiervoor ook de Notie kunstgrasvelden waarin hierop nader is ingegaan.  

4. Waarom is de omzetting van 1 natuurgrasveld naar een kunstgrasveld ( Nieuwleusen) niet in de 

begroting opgenomen? 

Omdat eerst duidelijk moest zijn of er sprake is van een structureel tekort. Dit blijkt nu het geval. 

5. Is er zicht op het afval + de verwerking daarvan  dat ontstaat door de vervanging van 

kunstgrasvelden?  Wat zijn daarvan ( een inschatting van) de kosten?  

Ja, deze worden afgevoerd conform geldende regels. In het benodigd krediet is met deze kosten 
rekening gehouden. 
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6. Wat is de rol van de gemeente bij de door USV en SV Nieuwleusen in gezamenlijk overleg te 

stellen voorwaarden om te komen tot gezamenlijk gebruik van de omzetting van 1 natuurgrasveld 

in een kunstgrasveld? 

Het primaat voor de locatiekeuze ligt bij de verenigingen. Bij beide verenigingen is namelijk sprake 
van een tekort. Door gezamenlijk gebruik kan worden volstaan met de omzetting van één veld. De 
gemeentelijke rol is toe te zien dat het een gezamenlijk veld wordt en blijft.  

7. Is er voor Lemelerveld een overkoepelende visie beschikbaar van waaruit de te maken keuzes 

logisch afleidbaar zijn?  

In de kern Lemelerveld is sprake van een specifieke situatie in verband met een eventuele 

toekomstige belemmering. Daar is momenteel nog geen overkoepelende visie. In 2023 wordt 

begonnen aan het ontwikkelen daarvan samen met de betrokken partijen in Lemelerveld. De 

voorstellen die voorliggen, hebben als doel niet op voorhand al mogelijkheden uit te sluiten. 

8. Er is aanvullende regelgeving / wetgeving onderweg aangaande materiaalgebruik. In het 

voorstel wordt rekening gehouden met mogelijke EU regelgeving rondom volksgezondheid en 

milieu. Zijn er restrisico’s , bijvoorbeeld omdat de regelgeving strikter is,  dan waarmee in het 

voorstel rekening wordt gehouden? In hoeverre heeft dat invloed op de besluitvorming? Wat is de 

uiterste datum waarop een definitieve keuze moet zijn gemaakt?  

Uitgangspunt is de te verwachten toekomstige wet- en regelgeving, waarmee rekening is gehouden. 

Nu moet er een keuze worden gemaakt voor de te vervangen kunstgrasvelden in 2023, zodat deze 

tijdig vervangen kunnen worden.  

9. Een clustering van (vervangings)investeringen heeft voordelen mbt efficiency / aanbesteding, 

maar kan ook nadelige gevolgen hebben tav financieringsbehoefte. In hoeverre is spreiding van de 

kosten van kunstgrasvelden ( “ideaalcomplex”) voor de gemeente van toepassing, wenselijk of 

noodzakelijk?   

Spreiding van de kosten van kunstgrasvelden vindt plaats. Zo wordt alleen voorgesteld de velden die 

op de ondergrens zitten en bij een volgende keuring (begin 2023) worden afgekeurd te vervangen en 

vindt vervanging  van de kunstgrasvelden in de kern Dalfsen op een later moment plaats. Zie hiervoor 

ook de Notitie kunstgrasvelden. 

 

 


