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Uw stichting heeft in de brief van 13 september 2016 en de aanvullende brief van 15 april 2017 een 
subsidie aangevraagd voor investeringen in het hockeycomplex De Marsch. Met deze brief antwoorden 
wij u. 
 
In uw brieven vraagt u de gemeente om financiële ondersteuning in: 

- de ombouw van het bestaande zand-ingestrooide hockey kunstgrasveld naar een 
(semi)waterveld; 

- de realisatie van LED-verlichting in de bestaande lichtmasten op het voornoemde veld; 
- de aanleg van een mini hockeyveldje voor de jongste kinderen. 

 
Besluiten 
 
Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en de Uitvoeringsregeling 
financiën subsidies gemeente Tynaarlo hebben wij het volgende besloten: 
1. in te stemmen met uw subsidieaanvraag voor de vervanging van het kunstgrasveld en het subsidie 

daarvoor vaststellen op € 153.000;  
2. niet instemmen met uw subsidieaanvraag voor de vervanging van de bestaande veldverlichting door 

LED-verlichting; 
3. niet in te stemmen met de subsidieaanvraag voor de aanleg van een miniveldje voor de jongste 

jeugd; 
 
Motivering 
 
Vervanging van het bestaande zand-ingestrooide hockeyveld. 
Het gemeentelijke sportbeleid gaat uit van “sober en doelmatig”. Dat wil zeggen dat: 
- “vervangingsinvesteringen voorrang hebben boven uitbreidingsinvesteringen”; 
- “uitgegaan wordt van vervanging van dezelfde kwaliteit als er nu is; de meerkosten van verbeteringen 

komen voor rekening van de profijthebber”. 
 
Wij hebben bureau KIWA-ISA-sport opdracht gegeven om te onderzoeken wat de kosten zijn van 
vervanging van het bestaande zand-ingestrooide kunstgrasveld door een zand-ingestrooid veld. Omdat u 
plannen heeft om een kwaliteitsslag te maken zijn ook de kosten van vervanging van het bestaande 
zand-ingestrooide kunstgras door resp. een semi- waterveld en een waterveld in beeld gebracht. 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

De kosten van vervangen van de toplaag zand-ingestrooid kunstgrasveld door resp. een zand-
ingestrooide toplaag. semi-waterveld en waterveld worden geraamd op: € 229.000, € 276.000 en 
€ 392.000 euro (incl.  btw). Op basis van deze gegevens hebben wij het subsidie vastgesteld op  
max. € 153.000 (2/3e van € 229.000). 
 
Vervanging van de bestaande armaturen en lampen veldverlichting zand-ingestrooide veld door LED-
verlichting. 
De bestaande masten zijn nog niet afgeschreven. De masten zijn geschikt voor LED-verlichting en 
kunnen dus blijven staan. U wil dit gelijktijdig met het vervangen van het zand-ingestrooide veld door een 
semi-waterveld, ook direct de veldverlichting verbeteren door de bestaande armaturen en lampen 
vervangen door LED-armaturen en lampen. De verlichting moet eveneens voldoen aan de norm voor het 
spelen van wedstrijden. Met de vervanging van de armaturen en lampen is volgens u een investering 
gemoeid van € 40.700. 
 
U is bekend dat vanuit het Rijk duurzaamheidsmaatregelen zoals ook de realisatie van LED-verlichting 
worden gestimuleerd. Er bestaat een mogelijkheid van subsidie van 15% van de investering voor 
stichtingen en 30% voor verenigingen. In Drenthe kunnen instellingen/ clubs voor aanvullende 
financiering terecht bij het Drents Energie Orgaan voor leningen. Wij zien de (voortijdige) vervanging van 
veldverlichting door LED-verlichting als een afweging van de eigenaar. 
 
Een aanvullend subsidie voor het langer aanhouden van het bestaande semi-waterveld. 
U heeft een aanvullend verzoek ingediend voor extra subsidie. U geeft aan dat een gemiddeld semi-
waterveld in 12 jaar wordt afgeschreven – het veld is van 2006 en zou dus in 2018 moeten worden 
vervangen – maar ziet kans de kunstgrasmat tot 2021 aan te houden. U geeft aan het andere semi-
waterveld langer in bedrijf te kunnen houden door diverse maatregelen. De belangrijkste maatregel is: het 
verleggen van de speeldruk naar het om te bouwen zand-ingestrooide veld én vooral door aanleg van 
LED-veldverlichting hier, waardoor er meer wedstrijden kunnen worden gespeeld. 
Doordat het veld langer dan de economische afschrijvingstermijn overeind blijft ontstaat volgens u een 
voordeel van € 68.000 (zowel een voordeel voor de gemeente als de club). 
 
Wij kunnen niet meegaan in deze aanvullende aanvraag. Dat zou immers betekenen dat de gemeente op 
(de veelal kortere) economische afschrijvingsduur gaat subsidiëren in plaats van op technische 
levensduur.  
 
Aanleg van een miniveldje. 
De hockeyclub wil graag een extra oefenveldje voor de jongste jeugd, zodat zij volgens de club: 
- de mogelijkheid hebben zich technisch te bekwamen; 
- een veilige plek om kinderen te laten spelen; 
- biedt trainers een mogelijkheid om extra te oefenen op techniek;; 
- kan als vervanging dienen voor huur van oefenruimte in de sporthal. 
 
Een extra oefenveldje is een extra capaciteit en behoort niet tot de standaard uitrusting voor een 
hockeyclub om de sport te kunnen beoefenen. Als de hockeyclub hier een meerwaarde inziet kan de 
hockeyclub zo’n veldje zelf en voor eigen rekening aanleggen.  
 
De raad is op ….. akkoord gegaan met de beschikbaarheidstelling van het krediet van ….. 
 
Voorwaarden 
 
U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: 
1. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is 

verleend, dan wel ontbinding van de stichting; 
2. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
3. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden 

voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen; 
4. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de 

bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 
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Vaststellen subsidie 
 
U dient een  aanvraag tot vaststelling in bij het college uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de 
activiteiten. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval: 
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; 
b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of 
jaarrekening); 
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop. 
 
Bevoorschotting subsidie 
 
De subsidie wordt als volgt aan u overgemaakt:  
� 50% na opdrachtverlening aan de uitvoerende aannemer; 
� 40% halverwege het project; 
� 10% binnen zes weken na vaststelling van de subsidie. 
Bovenstaande bedragen worden overgemaakt op rekeningnummer …. t.n.v. … 
 
Bezwaar 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending 
beroep aantekenen bij de Rechtbank. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Voor de wijze waarop u 
in deze gevallen dient te handelen verwijzen wij u naar bijgevoegd informatieblad. 
 
Vragen 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met  
dhr. A.J. Mulder, tel. 0592-266861 of mail. a.j.mulder@tynaarlo.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
Mr. J. Th. Van Nieukerken Drs. M.J.F.J. Thijsen 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
 


