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2. Raadsbesluit

Onderwerp
Aanvragen sportaccommodatiesubsidies 2022

Gevraagd besluit

De raad besluit in te stemmen het verlenen van een voorwaardelijke subsidie van:
a. €  32.667  voor  de reguliere  vervanging  van  baanverlichting  voor  5  tennisbanen TV De Marsch  Eelde-

Paterswolde;
b. € 68.333 voor de aanleg van twee extra padelbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde en;
c. € 68.333 voor de aanleg van twee padelbanen ZTC Zuidlaren;
d. Voor de uitvoering hiervan een structureel karakter een krediet beschikbaar te stellen van € 169.333 en de

bijbehorende kapitaallast van  €  14.812,18 (s) te dekken uit de structurele middelen Investeringsplanning
Sport en Welzijn. 

Wat willen wij hiermee bereiken?
Vervanging en vernieuwing van sportaccommodaties in de gemeente Tynaarlo om zo een aantrekkelijk en 
gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen te behouden en te creëren.

Hiervoor is de beleidsnota sport en de uitvoeringsregels financiën en subsidies gemeente Tynaarlo het kader. In
het sportbeleid wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor een belangrijk deel neergelegd bij de 
sportverenigingen en –stichtingen. Dat geldt voornamelijk voor de buitensportverenigingen en –stichtingen. 

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Volgens het gemeentelijke sportbeleid kunnen sportverenigingen en –stichtingen aanvragen voor 2023 indienen
jaarlijks voor 1 april voorafgaande op het jaar waarop het project wordt uitgevoerd. 

Voor het jaar 2023 zijn drie aanvragen ingediend. Het betreft:
- de vervanging van baanverlichting van 5 tennisbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde;
- de aanleg van twee extra padelbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde;
- de aanleg van twee nieuwe padelbanen ZTC Zuidlaren. 

De aanvragen voor padel worden aangevraagd, vanwege de populariteit van deze sport. Steeds meer 
tennisverenigingen willen deze faciliteit naast tennis aanbieden. Voor TV De Marsch betekent dit – na de eerste 
banen aangelegd in 2021 – nog eens twee extra banen. Voor ZTC betekent dit de aanleg van twee nieuwe 
banen. Punt van aandacht is dat de eigenaren moeten voldoen aan alle voorschriften en vereisten, alvorens de 
subsidie kan worden verstrekt. 



Voor padel geldt dat deze banen vallen onder het zogeheten Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit 
Activiteitenbesluit zijn voorwaarden opgenomen over het geluidsniveau dat activiteiten mogen maken. Ook voor 
sportactiviteiten zijn er in afdeling 2.8. voorwaarden opgenomen.

Voordat nieuwe banen worden aangelegd worden, dient aanvrager eerst een akoestisch onderzoek uit te laten 
voeren. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek kan bepaald worden of de geplande banen voldoen 
aan de vereisten in het Activiteitenbesluit.

Indien de aanvragen voldoet aan alle benodigde vergunningen en vereisten, dan wordt op basis van de 
opdrachtverstrekking aan de aannemer de subsidie verstrekt. De gemeentelijke subsidie bedraagt max. 1/3e 
van de ingediende en goedgekeurde kostenbegroting.

Wat ging er aan vooraf
Met de aanvragers is de afgelopen maanden overleg geweest over de aanvragen en benodigde vergunningen 
en vereisten.

Hoe informeren we de inwoners?
Het is aan de eigenaren van de sportaccommodaties en uitbreidingsplannen om te communiceren met de 
omwonenden. Wat betreft de aanleg van padelbanen is er overleg. 

Vanzelfsprekend betrekken de besturen van de verenigingen de leden bij de plannen. Instemming van de ALV 
is een vereiste bij het doen van grotere investeringen.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De verenigingen zullen de plannen – mits voldaan is aan alle benodigde vergunningen en vereisten - volgend 
jaar uitvoeren. 

Sportverenigingen kunnen volgend jaar nog gebruik maken van de BOSA-regeling lopend tot 2024. 
De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor 
amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van
sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.



Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Financiën Ja ☒              Nee ☐ 

De voorlopige subsidies kunnen als volgt bepaald worden:

Aanvrager Doel Afschrij
vings-

termijn

Investerins-
bedrag
opgave

aanvrager

subsidie Bij  behorende
jaarlast

rekenrente
1,25%

TV De Marsch 5 mastenverlichting 25 jaar €   49.000 €   32.667 €   1.714
TV De Marsch 2 banen Padel 12 jaar € 205.000 €   68.333 €   6.549
Zuidlaarder Tennisclub 2 banen Padel 12 jaar € 244.000 €   68.333 €   6.549

€ 472.000 € 169.333 € 14.812

Deze kapitaallasten lopen vanaf 2023 (jaar na afronding van de investering) en kunnen worden gedekt 
uit het structurele budget dat beschikbaar is gesteld voor de investeringsplanning
sport en welzijn.

In de Investeringsplanning Sport en Welzijn is vanaf 2023 nog € 20.117 (s) en voor het jaar 2022 nog € 
59.323 (i) beschikbaar. Na inzet van de gevraagde kredieten – € 1.715 (s) voor de veldverlichting TV De 
Marsch én € 13.098 (s) voor padelbanen TV De Marsch en ZTC - is vanaf 2023 nog € 5.305 (s) 
beschikbaar (zie bijlage 2, Investeringsplanning Welzijn en Sport).

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 11

Betreft: 

Raadsvoorstel sportaccommodatiesubsidies 2022 extra padelbanen

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging 

Gelet op artikel 

B E S L U I T:

De raad besluit in te stemmen het verlenen van een voorwaardelijke subsidie van:
a. €  32.667  voor  de reguliere  vervanging  van  baanverlichting  voor  5  tennisbanen TV De Marsch  Eelde-

Paterswolde;
b. € 68.333 voor de aanleg van twee extra padelbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde en;
c. € 68.333 voor de aanleg van twee padelbanen ZTC Zuidlaren;
d. Voor de uitvoering hiervan een structureel karakter een krediet beschikbaar te stellen van € 169.333 en de

bijbehorende kapitaallast van € 14.812 (s) te dekken uit de structurele middelen Investeringsplanning Sport
en Welzijn. 

Vries, 27 september 2022

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, griffier


