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Onderwerp 
 
Subsidie-aanvraag HCE/ SKE hockeycomplex De Marsch 
 
Gevraagd besluit 
 
Instemmen met het beschikbaar stellen van een  krediet van € 153.000 als subsidie voor de vervanging 
van een kunstgras hockeyveld (eigendom stichting Kunstgras Eelde). 
  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
De stichting Kunstgras Eelde (SKE) is eigenaar van een zand-ingestrooid kunstgrasveld (1995) en een 
semi-water kunstgrasveld (2006). De Hockey Club Eelde (HCE is de hoofdgebruiker/ huurder. De 
hockeyclub heeft ongeveer 450 leden. De vereniging heeft daarom 2 hockeyvelden nodig voor het 
beoefenen van hockey volgens de norm NOC*NSF. 
 
Het zand-ingestrooide kunstgrasveld is na 22 jaar volledig versleten en dus nodig aan vervanging toe. 
Volgens KIWA-ISA-sport gaat een zand-ingestrooid hockeyveld – afhankelijk van de speelintensiteit en 
het onderhoud – tussen de 12-20 jaar mee. Dit veld is dus erg lang meegegaan. De hockeyclub wil graag 
een water kunstgrasveld. Dat hebben clubs in de directe nabijheid van Eelde-Paterswolde (GHBS 
Groningen, HVV Haren) ook.  
 
De HockeyClub Eelde (HCE)  heeft in september 2016 een subsidie-aanvraag ingediend voor de 
vervanging van het bestaande zand-ingestrooide kunstgrasveld door een waterveld. HCE wil het veld 
direct na de zomer vervangen. 
 
De gemeente subsidieert op basis van uitgangspunten van het sportbeleid – sober en doelmatig – de 
kosten van vervanging van het bestaande zand-ingestrooide veld door een zand-ingestrooid veld. Als 
een vereniging kiest voor een kwaliteitsslag in de vorm van een (semi) waterveld, dan zijn de 
meerkosten voor rekening van de eigenaar (HCE/SKE).  
 
De kosten van vervanging van een zand-ingestrooid- kunstgrasveld door een zand-ingestrooid 
kunstgrasveld zijn door KIWA-ISA-sport bepaald op € 229.000. Het subsidie kan dan worden vastgesteld 
op € 153.000 (2/3e van de kosten). 
 



 

Ook bij eerdere verzoeken van zowel – HCE/SKE (2006) als HC De Hondsrug (2010) – om subsidie voor 
aanleg van respectievelijk ombouw naar een (semi)waterveld heeft uw raad een krediet beschikbaar 
gesteld uitgaande van een zand-ingestrooid kunstgrasveld. In beide gevallen hebben de aanvragers – 
binnen dat krediet door inzet van extra eigen middelen – een semi-waterveld kunnen realiseren. 
 
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
HCE/SKE wil direct na de zomervakantie de vervanging van het kunstgrasveld en de aanleg van LED-
verlichting ter hand nemen. De benodigde tijd om dit uit te voeren is 2 à 3 weken.  
 
De opdrachten hiervoor worden nu voorbereid en kunnen, als uw raad instemt,  worden vertrekt. De 
stichting kan alvast aannemers inplannen. De stichting en de aannemers alvast voorbereidingen  treffen 
om daadwerkelijk in september te kunnen uitvoeren. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
Wij hebben meerdere overleggen gevoerd met HCE/SKE. De verenigingen heeft – behalve de wens om 
het zand-ingestrooide veld te vervangen door een semi-waterveld -  ook plannen om de veldverlichting te 
vervangen door LED-verlichting én het plan om een mini-hockeyveldje aan te leggen. Die investeringen 
komen niet voor subsidie in aanmerking. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Wij hebben de inwoners geïnformeerd door middel van een persbericht. Het bestuur informeert en betrekt 
haar leden.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
HCE/SKE wil direct na de zomervakantie de vervanging van het kunstgrasveld en de aanleg van LED-
verlichting ter hand nemen. De benodigde tijd om dit uit te voeren is volgens de club 2 à 3 weken.  
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
.  
De vervanging van het zand-ingestrooide kunstgrasveld door een nieuw zand-ingestrooid kunstgrasveld 
inclusief vervangen/ herstellen gashekwerk kost € 229.000 (inclusief btw).  
Het 2/3e subsidiebedrag is dan € 153.000 (afgerond bedrag).   
De economische levensduur voor zand-ingestrooide kunstgrasvelden wordt gesteld op 15 jaar (conform 
advies KIWA-ISA-sport).  
Rekening houdend met de huidige interne rekenrente van 1,5% betekent dit dat de jaarlijkse 
kapitaallasten € 153.000 x 1,5% + € 153.000/15 = € 12.495 bedragen. Deze kapitaallasten lopen vanaf 
2018 (jaar na afronding van de investering) en kunnen worden gedekt uit het structurele budget dat bij de 
begroting 2017 vanaf boekjaar 2018 beschikbaar is gesteld voor de investeringsplanning sport en welzijn.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 13 
 
Betreft: 
 
Subsidie-aanvraag HCE/ SKE hockeycomplex De Marsch 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017; 
 
gelet op het gemeentelijke sportbeleid; 
 
 
 

B E S L U I T: 
 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een  krediet van € 153.000 als subsidie voor de 
vervanging van een kunstgras hockeyveld (eigendom stichting Kunstgras Eelde). 

 
 

 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


