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In mei 2016 is overleg geweest met mevr. N. Hofstra over de mogelijkheden van vervanging van het
hockeyveld.
De vereniging dacht dat de gemeentelijke 1/3e-2/3e investeringsregeling niet meer zou bestaan,
vanwege de noodzaak tot gemeentelijke bezuinigingen en heeft om die reden niet eerder een
subsidieverzoek ingediend.
De noodzaak voor de vereniging om het zand-ingestrooide kunstgrasveld te vervangen is heel groot.
De vezel, 12 mm lang, is in vrijwel geheel weggesleten (nu nog 5 mm). De normale gebruiksduur is
15 jaar. Het veld is aangelegd in 1995; de gebruiksduur is dus al behoorlijk overschreden. Het veld
had al eerder moeten zijn vervangen, maar dat is niet gebeurd vanwege het tekort aan benodigde
middelen hiervoor.
De gemeente geeft aan dat het de vraag is of de door de vereniging aangevoerde argumenten om de
velden al in mei-sept 2017 te vervangen voldoende hard zijn voor het college van B&W. Volgens de
“Uitvoeringsregeling financiën subsidies” waarbinnen deze aanvraag valt, moet een aanvraag voor 1
april zijn ingediend en kan de uitvoering pas het jaar daarna plaatsvinden. Als het college afwijkt
moeten daar goede argumenten voor zijn, want de kans is aanwezig dat elke club zijn aanvraag
eerder wil uitvoeren vanwege noodzaak.
De gemeente geeft aan dat in 2017 een inventarisatie gemaakt wordt van buitensportaccommodaties
in de gemeente, waarvoor een instandhoudingsverplichting danwel een subsidieverplichting bestaat.
Het is de bedoeling dat de benodigde middelen in de gemeentebegroting geborgd zijn. De praktijk tot
nu is dat de gemeente telkens incidentele investeringsaanvragen heeft behandeld; daar wil de
gemeente vanaf. Ook zal het subsidiebeleid, de 1/3e-2/3e regeling tegen het licht gehouden worden.
Daarbij is ook de uitgangsnorm van belang: vinden we dat hockey wel op gras gespeeld kan worden;
vinden we zand-ingestrooid veld de norm; of gaan we uit van een semi waterveld. En in hoeverre
gaan we mee met vervanging van veldverlichting door LED-verlichting; en de subsidie daarin.
De vereniging geeft aan dat zij sinds 1990 bestaat. Het eerste veld was een grasveld. In 1995/1996
werd deze vervangen door het zand-ingestrooide veld, dat nu versleten is. En in 2006 is, met
gemeentesubsidie, het tweede hockeyveld aangelegd: een semi-waterveld. De vereniging is
inmiddels uitgegroeid naar ruim 400 leden. Twee velden zijn daarom noodzakelijk. Het zand-

ingestrooide veld wordt nu zo min mogelijk gebruikt. De vezel is zo kort en beschadigd dat deze het
ingestrooide zand niet meer vast houdt. Spelers glijden makkelijker uit doordat het zand nu vrijwel los
ligt en bezeren zich eerder. Ook slijten de herstelde stukken van de mat en de hockeymaterialen
sneller nu het zand los ligt. Waarom keurt de KNHB het veld dan niet af? De vereniging antwoordt:
“anders vallen er teams uit de competitie; en daar het de KNHB geen belang bij”.
Volgens de vereniging legt op dit moment geen enkele hockeyclub nog een zand-ingestrooid veld
aan. Het is voor hen daarom niet logisch als het zand-ingestrooide veld vervangen wordt door een
zand-ingestrooid veld.
De gemeente geeft aan dat het sportbeleid uitgaat van “sober en doelmatig”. Er liggen daardoor
verscheidene vragen voor waarop geen antwoord is:
-

Wat zijn de kosten van vervanging van het bestaande zand-ingestrooide veld (ervan
uitgaande dat de onderbouw – 40 vrachtwagens zand! – kan blijven liggen)?
- Wat zijn de meerkosten van vervanging van het zand-ingestrooide veld door een semiwaterveld (inclusief watervoorziening: put of opvangbassins)? En kan de onderbouw hiervoor
blijven liggen?
- Hoe zit het met de drainage? Kan die blijven liggen of moet die ook anders?
- Wat zijn de meerkosten van vervanging van de bestaande lichtmasten met traditionele
veldverlichting door LED-verlichting? Gaat het dan alleen om vervanging van armaturen of
moeten de masten zelf ook vervangen?
- En wat zijn de meerkosten van vervanging van de verlichting van het bestaande semiwaterveld door LED-verlichting?
- En wat zijn de meerkosten van het oefenveldje voor de jeugd? De gemeente stelt dat de
aanleg van een oefenveldje voor de jongere jeugd niet ondersteund kan worden vanuit het
gemeentelijk subsidiebeleid. De vereniging geeft aan dat dit veldje mede bedoeld is om de
sporthalsituatie te simuleren. De vereniging veronderstelt dat met de nieuwe sporthallen er
minder zaalruimte zal zijn voor hockey in de sporthallen. Met dit veldje wordt volgens de
vereniging de vraag naar sporthaluren minder.
Het meenemen van LED-verlichting in de aanvraag, is een aandachtspunt. Er zijn ook veel andere
verenigingen die dit willen. Bovendien bestaan hiervoor subsidie en financieringsfaciliteiten. Dat geldt
ook voor de wens van aanleg van een oefenveldje voor de jongste jeugd. Andere verenigingen willen
dat ook wel. Dit betreft een uitbreiding en geen vervangingsinvestering.
Het is de vereniging bekend dat er een subsidie- en financieringsregeling bestaat voor een
zonnepanelencentrale. Hierover heeft de vereniging contact gehad met VV Actief. Voor HCE lijkt een
zonnekrachtcentrale op dit moment minder interessant, omdat zij grootgebruiker zijn (in tegenstelling
tot VV Actief). HCE is groot-gebruiker (wordt bepaald aan de hand van de capaciteit die je nodig
hebt), omdat op momenten meer dan 80 Amp stroomgebruik nodig kan zijn doordat Soms de
veldverlichting en de waterpompinstallaties tegelijkertijd nodig zijn. Bij grootverbruik betaal je meer
vastrecht en minder per Kwh. De terug-verdiend-tijd is voor een zonne-installatie is dan (te) lang.
Indien de vereniging LED-verlichting zou hebben, is de benodigde capaciteit wellicht lager, waardoor
zonnepanelen mogelijk wel interessant zijn. De vereniging wil hierover contact met de gemeentelijke
medewerker duurzaamheid (over de financiering hiervan).

De vereniging geeft aan dat de accommodatie eens per 5 jaar bekeken wordt door ISA-sport. Er ligt
een keuringsrapport van 2014.
De gemeente stelt voor om – net als voor de tennisclub ZTC – een onderzoek uit te laten voeren door
ISA-sport om vast te stellen welke investeringen nodig zijn om de hockeyaccommodatie op orde te
brengen en de komende 30 jaar te houden.
Wat betreft het zand-ingestrooide veld is er een keuze: vervanging door een zand-ingestrooid veld of
en een semi-waterveld (incl. een slimme duurzame watervoorziening; waterput en pomp of
opvangbassins). In verband met de watervoorziening is het wenselijk als ook gekeken wordt naar een
samenhang met het met naastgelegen semi-waterveld. Van ISA-sport willen we een advies in zowel
vervanging als ombouw en een kostenindicatie ervan. Is een semi-waterveld inderdaad de nieuwe
norm voor het hedendaags hockey?
Ook is het wenselijk de investeringsbehoefte met betrekking tot dit naastgelegen veld in kaart te
brengen, want als dat in 2006 is aangelegd; dan is vervanging in 2020/21 mogelijk aan de orde.
Vervolgens kan ISA-sport een advies geven met betrekking tot de noodzaak, kansen om de
veldverlichting te vervangen door LED-verlichting en de kostenindicatie daarvan.
En tenslotte kan ISA-sport mogelijk een advies en kostenindicatie geven met betrekking tot de wens
van aanleggen van een oefenveldje voor de jeugd.

De vereniging geeft aan dat wel enige haast is bij het onderzoek door ISA-sport. De planning gaat uit
van renovatie/ nieuwbouw na afloop van het seizoen 2016/2017. De velden moeten gereed zijn na de
zomer.
De gemeente meldt dat instemming van de gemeenteraad nodig is voor het verkrijgen van een
subsidie en een evt. lening. Dat betekent dat er nog wel een en ander moet gebeuren. De vereniging
geeft aan dat zij voor een lening terecht kan bij de RABO-bank. Een gemeentelijke lening is volgens
de vereniging niet aan de orde.

Afspraak:
-

De gemeente gaat een opdracht formuleren voor ISA-sport (en draagt de kosten hiervan);
HCE zal betrokken worden bij de opdrachtformulering;
HCE zorgt voor informatie over de ledenontwikkeling en de financiële cijfers van de stichting
en de vereniging van de afgelopen 3 jaar.

