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Onderwerp 
 
Toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers 

 
 
Gevraagd besluit 
 
Voor het toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie De Wenakkers kredieten 
beschikbaar stellen voor een bedrag van € 810.000 bestaande uit de volgende onderdelen: 

a. de renovatie en overdracht van het kleedgebouw aan voetbalvereniging FC Zuidlaren van 
€ 325.000 en € 25.000 voor het verhelpen van de lekkage aan het kantinedak, en deze 
lasten te dekken door onttrekking van € 350.000 uit de in het accommodatiebeleid (AB) 
binnen de Argi voor dit doel te reserveren bedrag; 

b. de aanleg en inrichting van sportvelden (inclusief ballenvangers) van € 325.000 en € 75.000 
voor de renovatie en overdracht van veldverlichting, en die hieruit  voortvloeiende structurele 
kapitaallasten van € 25.000 te dekken uit de binnen de huidige begroting vrijvallende 
structurele middelen voor onderhoud kleedkamers Wenakkers; 

c. de vervanging van de beregeningsinstallatie van € 60.000, en de hieruit voortvloeiende 
structurele kapitaallasten van € 3.150 te dekken uit de in de begroting beschikbare 
structurele middelen voor de uitvoering van het sportbeleidsplan. 

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Een toekomstbestendige sportaccommodatie Wenakkers: (A) de clubgebouwen; (B) de sportvelden 
(en inrichting) en de veldverlichting; (C) de beregening. 
 
A. De clubgebouwen. 
 
Op 23 mei 2015 heeft het college B&W besloten om kleedkamers van sportverenigingen per 1 
januari 2016 over te dragen aan de sportverenigingen danwel er een kostendekkende huur voor in 
rekening te brengen.  
De kleedkamers van VV Actief, VAKO, SVT, en SV Yde de Punt, VV Zuidlaarderveen waren recent 
nieuw gebouwd. VV Actief en VV Zuidlaarderveen waren al eigenaar; en met de overige clubs is 
overeenstemming bereikt. 



 
 
 

 

 
Met het bestuur van FC Zuidlaren zijn de besprekingen over de overdracht van het kleedgebouw in 
een ander perspectief komen te staan, toen de locatie Wenakkers in beeld kwam als locatie voor 
de realisatie van een dubbele sporthal in combinatie met korfbal/ hockey. Er was sprake van een 
nieuwe sportkantine verweven met het kleedgebouw en ook een geheel nieuw kleed- en 
kantinegebouw. 
 
Sinds duidelijk is dat de dubbele sporthal op locatie De Zwet komt, zijn de besprekingen over de 
overdracht van het kleedgebouw opgepakt. 
 
Het kleedgebouw van FC Zuidlaren is relatief oud: 25 jaar. De kleedkamers zijn na ongeveer 25 
jaar aan renovatie toe. 
Gemeentelijk uitgangspunt c.q. beleid is dat het gebouw in goede staat wordt overgedragen. De 
gemeente heeft de totale kosten van de kleedaccommodatie (casco + inrichting) van SVT, SV Yde 
en VAKO gedragen. Het ligt in de rede om, de grootste voetbalvereniging, ook zo’n startpositie te 
geven in de vorm van een éénmalige bijdrage om de onderhoudsstaat op niveau te krijgen. 
 
De gemeente heeft bureau VOXX gevraagd om een raming te maken van het meerjarige 
onderhoud aan het gebouw, de installaties en de inrichting ervan voor de komende tien jaar. 
Volgens dit rapport is in de periode 2020, 2021 en 2022 € 320.000 nodig om het gebouw in goed 
staat te brengen. Het gaat hierbij vooral om noodzakelijk onderhoud aan het dak, douchegroep 
kleedkamers, vervanging centrale mengkraan op zolder en voorraadboiler, vervanging 
verlichtingsarmaturen, de vervanging radiatoren en diverse werkzaamheden aan de toiletgroepen.   
 
Voor het onderhoud voor de jaren vanaf 2023 zijn de kosten geraamd op € 8.000 à € 10.000 per 
jaar met een piek in 2027 van € 72.000. De vereniging geeft aan in staat te zijn daarvoor zelf te 
sparen om het gebouw met eigen middelen te onderhouden. De voetbalvereniging kan en wil de 
uitvoering volgens rapportageplan VOXX zelf realiseren. Dat heeft voor de vereniging het voordeel 
dat zij onderhoud kan combineren met duurzaamheidsinvesteringen. Dat heeft voor de gemeente 
het voordeel dat geen begeleiding gedurende de renovatie nodig is. Ook hoeft geen afstemming 
plaats te vinden met de huurder over keuzes gedurende de uitvoering. 
 
De gemeente heeft de voetbalkantine van FC Zuidlaren in 2013 overgedragen aan de vereniging. 
Sindsdien is sprake van lekkage. Uitgangspunt was en is dat gebouwen in goede staat worden 
overgedragen. 
Tot nu toe is het zowel de voetbalvereniging als de gemeente niet gelukt om de lekkage te 
verhelpen. Er is wellicht een grotere ingreep nodig om de lekkage te verhelpen.  
Het is niet goed in te schatten wat de kosten van herstel zijn. De gemeente heeft de voetbalclub het 
voorstel gedaan het mankement voor € 25.000 af te kopen. De vereniging heeft liever dat de 
gemeente de lekkage verhelpt. Hiervoor kan dus een bedrag van € 25.000 worden geraamd. Het 
kan meevallen, maar ook tegenvallen. 
 
Vanwege het afzien van de plannen op de Wenakkers, is voetbalclub FC Zuidlaren bij vaststelling 
van het geactualiseerde beleid geen onderdeel meer van het AB Zuidlaren. Wel is de 
onderhoudssituatie van het clubgebouw beïnvloed door de langdurige onzekerheid over de 
definitieve uitwerking van de accommodatieplannen voor de Wenakkers. Tevens zijn reeds eerder 
bestuurlijke verwachtingen gewekt t.a.v. een totale upgrading van de Wenakkers in het kader van 
het AB Zuidlaren. Wij stellen vanuit deze achtergrond voor de eenmalige bijdrage voor de renovatie 
van het kleedgebouw en het verhelpen van de lekkage van de kantine ad € 350.000 te dekken uit 
de beschikbare ruimte in de reserve Accommodatie Beleid.  
 
 
B.1. De sportvelden. 
 
Het voetbalcomplex De Wenakkers is in 1996/ 1997 aangelegd. Bekend is dat de ondergrond een 
relatief hoog leemgehalte heeft. Leem zorgt ervoor dat het veld minder gemakkelijk water doorlaat. 



 
 
 

 

Regenwater blijft daardoor langer in de toplaag aanwezig waardoor ze kwetsbaarder wordt bij 
intensief gebruik. Er blijft dus gemakkelijk water staan, waardoor de grasmat versmeert. Advies- en 
ingenieursbureau Planning heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de velden. Daarbij is 
geconstateerd dat vooral de trainingsvelden en (een deel van) het hoofdveld kwalitatief 
onvoldoende zijn. 
 
Van de twee trainingsvelden is het trainingsveld bij het clubgebouw relatief nog het beste. Wel zijn 
er, mede door een geringe spreiding van de bespeling veel kale plekken ontstaan. Deze kale 
plekken ontstaan meestal al 2 – 3 maanden na aanvang seizoen in augustus/september. Het 
achterste trainingsveld is van zeer matig niveau. Bureau Planning constateert veel onvlakheid en 
speelschade. Voorts is het veld erg gevoelig voor wateroverlast door een vette toplaag. Deze 
toplaag heeft een hoog leemgehalte en is daardoor gevoeliger voor wateroverlast en onvlakheid. 
Ook de structuur en verdichting is door Bureau Planning als matig beoordeeld. Deze situatie stelt 
beperkingen aan de gebruiksintensiteit van het veld, wat weer nadelige gevolgen heeft voor het 
andere trainingsveld. 
 
Het onderzoek van advies- en ingenieursbureau Planning toont aan dat een deel van het hoofdveld 
(‘zone A’) schade kent en ‘redelijk uitgespeeld’ is. In zone C en zone D van het hoofdveld komt zeer 
veel straatgras en onkruid voor, waardoor de mat kwetsbaar is. Straatgras is niet goed bestand 
tegen bespeling, waardoor er eerder kale plekken ontstaan als het veld intensiever bespeeld wordt. 
Bovendien is het gevoeliger voor droogte, zodat het in droge perioden sneller vergeelt en afsterft. 
 
Voetbalvereniging FC Zuidlaren is de grootste voetbalvereniging in de gemeente Tynaarlo en de 
vereniging heeft ambities. Er bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid van extra jeugdtrainingen. 
De vereniging heeft mede daardoor aantrekkingskracht vanuit de wijdere omgeving.  
Daarnaast zijn kleinere voetbalverenigingen steeds minder in staat om de eigen teams bezet te 
krijgen of op het gewenst niveau te voetballen. Spelers wijken ook daarom uit naar de grotere 
verenigingen in de omgeving. De trainingsvelden worden intensief gebruikt. 
 
Gras voetbalvelden kunnen 250 à 300 uur/jaar belast worden. Kunstgrasvelden veel meer: ca. 
1200 uur/ jaar. Echter is de aanleg van kunstgras voetbalvelden de laatste jaren steeds meer in 
een kwaad daglicht komen te staan. Eerst speelde de discussie over de gezondheidsaspecten van 
met rubbergranulaat gevulde kunstgrasvelden. Daar kwam vervolgens een debat over het 
weglekken van kunststofdeeltjes in het milieu nog eens over heen. Wat verder meespeelt is dat het 
spelen op een kunstgrasmat de hoogste kosten met zich meebrengt, ook als rekening wordt 
gehouden met de hogere gebruiksbelasting. 
 
In overleg met FC Zuidlaren is vastgesteld, dat de speelcapaciteit voldoende verhoogd wordt met 
de aanleg van O2-velden met lavafundatie op het hoofdveld en de twee trainingsvelden. 
Voor de aanleg van drie O2 velden (inclusief inrichting: ballenvangers) is een investeringssom 
geraamd van €325.000.  
 
Het onderhoud van grasvoetbal velden is relatief intensief en vraagt deskundigheid. Behalve het 
maaien, bestaat het onderhoud uit cultuurtechnisch onderhoud (kwaliteitsbewaking, bezanden, 
egaliseren, bemesten, e.d.).  Vanwege de hiervoor benodigde apparatuur en de benodigde 
deskundigheid is het een beleidsuitgangspunt dat gras voetbalvelden niet overgedragen worden 
aan voetbalverenigingen. 
 
In de gemeentelijk begroting is een structureel budget opgenomen voor onderhoud van het 
kleedgebouw FC Zuidlaren. Bij overdracht van het kleedgebouw aan FC Zuidlaren valt een budget 
van € 25.000 structureel vrij. Met dat structurele budget kunnen de O2-velden en bijbehorende 
inrichting van velden worden aangelegd. 
  
 



 
 
 

 

B2.  De veldverlichting. 
 
De 12 lichtmasten op de trainingsvelden zijn overgeplaatst van de voormalige 
voetbalaccommodatie aan de Ekkelkamp. Deze masten zijn meer dan 25 jaar oud. Vier ervan 
moeten voor 1 juli 2021 zijn vervangen. De overige acht masten zijn de jaren daarna aan 
vervanging toe. Advies is om de masten alle te vervangen. Uitgangspunt bij vervanging is de 
overstap naar LED-verlichting. De kosten hiervan worden geraamd op € 75.000. 
 
Deze lichtmasten worden volgens gemeentelijk beleid in eigendom overgedragen aan de 
voetbalvereniging.  De insteek is dat de masten bij overdracht weer in goede staat zijn. Nu de 
masten aan vervanging toe zijn is dat een natuurlijk moment om deze over te dragen.  
 
 
C. De beregeningsinstallatie. 
 
De bestaande beregeningsinstallatie (slangenwagen en aansluitpunten) is eigendom van de 
gemeente en is nodig voor goed veldonderhoud. De  beregening is verouderd en zal op termijn 
vervangen moeten worden. Het is nu een natuurlijk moment om de beregening van de velden beter 
te organiseren. De velden worden vanaf 2021 opnieuw aangelegd in O2 –lava fundatie. In de lava-
fundatie kan de automatische besproeiing worden aangelegd. De kan direct de beregening voor 
alle velden worden meegenomen. Op basis van opgevraagde offertes uit het verleden kan 
gerekend worden met een investering van € 60.000. 
 
 
Het klimaat in Nederland verandert. We hebben te maken met langere perioden van droogte. Dat 
vraagt ook steeds meer inzet voor het behoud van een goede grasmat. Een goede 
beregeninginstallatie is daarbij van groot belang. Met de aanschaf van de automatische besproeiing 
van de velden is kwaliteit ervan gewaarborgd.   
 
FC Zuidlaren heeft een bewerkelijke beregeningsinstallatie, met inzet van een slangenwagen. 
Met automatische beregening met hydranten op de velden behoeven de slangen niet telkens 
uitgerold, gekoppeld en afgekoppeld te worden. 
Beregening gebeurt vaak in de zomerperiode, waarin de personele bezetting vaak lager is ivm 
vakanties. De personele inzet voor de Wenakkers is zo’n 10 uur / per keer. Dit seizoen was relatief 
droog: er is ca. 25 keer beregend. De inzet is dan 250 uur x het uurtarief (afhankelijk van wie het 
uitvoert: eigen personele of ingeleende inzet). Met de nieuwe automatische besproeiingsinstallatie 
is veel minder personele inzet nodig.  
Daar staat tegenover dat sinds 2019 minder bestrijdingsmiddelen op de velden mogen worden 
gebruikt, waardoor meer personele inzet nodig is voor de mechanische onkruidbestrijding. De 
exacte besparing is mede daardoor niet goed te bepalen. Afgezien daarvan levert het besparingen 
op in het waterverbruik, omdat de benodigde beregening met een automatische besproeiing beter 
kan worden ingesteld.  
 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Er is een duidelijke relatie met het Accommodatieplan Zuidlaren. In het oorspronkelijke plan was 
een concentratie van scholen, sporthallen en buitensportclubs op de locatie Wenakkers bedacht. In 
dat plan werd uitgegaan van twee kunstgras voetbalvelden voor FC Zuidlaren en een nieuwe 
clubgebouw.  
 
Met het besluit tot sluiting van het Harens Lyceum kwam het accommodatieplan Zuidlaren op 
lossen schroeven te staan. De clustering van scholen en sport op locatie De Wenakkers bleek een 
te dure oplossing, indien het Harens Lyceum er geen deel meer van zou uitmaken. 
 



 
 
 

 

Met het accommodatieplan Zuidlaren werden dus ook knelpunten van FC Zuidlaren aangepakt. Nu 
de locatie Wenakkers niet meer dé locatie is voor invulling van een mooie bundeling van scholen; 
binnen- en buitensport, is FC Zuidlaren weer “terug bij af”.  
Het college B&W stelt in het betreffende raadsvoorstel “Accommodatieplan Zuidlaren” voor om “uit 
de reserve Accommodatie Beleid een budget van max. € 350.000 af te zonderen om met de 
voetbalclub tot een afronding te komen”. Dit budget wordt ingezet voor de noodzakelijk renovatie 
van het kleedgebouw én voor het verhelpen van de lekkage van het kantinedak. 
 
Vanwege de samenhang tussen het raadsvoorstel “accommodatieplan Zuidlaren” en dit voorstel 
“toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers”, behoren beide voorstellen 
tegelijkertijd te worden behandeld. 
 

 
Wat ging er aan vooraf 
 

FC Zuidlaren is sinds 2010 in overleg met de gemeente Tynaarlo over de verkrijging van een kunstgras 
voetbalveld. Hiervoor waren meerdere redenen:  

- toename van het spelen op kunstgrasvelden - ook andere grotere voetbalclubs hebben kunstgras – 
zodat de spelers kunnen wennen aan het spelen op kunstgras;  

- het multi-functionele gebruik (ook door scholen o.a. Harens Lyceum en de bso) en de groei van het 
aantal leden, waardoor de trainingsvelden zodanig intensief bespeeld werden dat al voor de winterstop 
weinig meer over was van het gras; 

- de bredere gebruiksmogelijkheden van kunstgras: kunstgras is veel intensiever bespeelbaar en ook in 
de winterperiode te belasten. 

 
Het belangrijkste motief voor kunstgras is: de hogere speelbelasting ervan. Gras voetbalvelden kunnen 250 à 
300 uur/jaar belast worden. Kunstgrasvelden veel meer: ca. 1200 uur/ jaar. 
De aanleg van kunstgras voetbalvelden is de laatste jaren steeds meer in een kwaad daglicht komen te staan. 
Eerst speelde de discussie over de gezondheidsaspecten van met rubbergranulaat gevulde kunstgrasvelden. 
Daar kwam vervolgens een debat over het weglekken van kunststofdeeltjes in het milieu nog eens over heen. 
Wat verder meespeelt is dat het spelen op een kunstgrasmat de hoogste kosten met zich meebrengt. Na 
zorgvuldige afweging zijn de gemeente en FC Zuidlaren het eens over de keuze voor aanleg van O2 velden.  
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
n.v.t. 

 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Met het verkrijgen van het budget hebben wij de middelen om twee trainingsvelden en het 
hoofdveld te verbeteren door de aanleg van een lavafundatie en het aanleggen van de 
beregeningsinstallatie. Ook kunnen ballenvangers worden aangebracht zodat de trainingsvelden 
evenwichtiger belast kunnen worden.  
De gemeente gaat dit – uiteraard in afstemming met de vereniging - gefaseerd uitvoeren. Ook laat 
de gemeente onderzoeken waar de lekkage in het kantinedak vandaan komt; en gaat dit 
vervolgens afdoende verhelpen.  
 
De veldverlichting (deels afgekeurd en te vervangen voor 1 juli 2021) en het kleedgebouw worden 
overdragen aan de voetbalvereniging met het bijbehorende budget. De voetbalvereniging is zelf 
verantwoordelijk voor de realisatie ervan. 
 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 

Voor het toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers is een bedrag nodig van € 810.000.  



 
 
 

 

Hiervan heeft een bedrag van € 350.000 (overdracht kleedgebouw en verhelpen lekkage kantine) betrekking op 
de afhechting van de plannen voor De Wenakkers van het AB-Zuidlaren. Daarom wordt in het collegevoorstel 
voor de actualisatie van het AB, dat tegelijkertijd met dit voorstel aan het college wordt voorgelegd, voorgesteld 
binnen de Argi ter dekking van deze kosten een bedrag van € 350.000 te reserveren. 
 
In de begroting is een structureel budget beschikbaar van € 25.000 voor het onderhoud van het kleedgebouw 
op De Wenakkers. Door de overdracht van dit gebouw aan FC Zuidlaren is de voetbalvereniging 
verantwoordelijk voor het onderhoud en kunnen deze middelen vrijvallen. In dit voorstel worden deze 
vrijvallende middelen ingezet ter dekking van de kapitaallasten volgend uit de renovatie van sportvelden en de 
renovatie en overdracht van veldverlichting. 
 
De kapitaallasten van € 3.150 die volgen uit de vervanging van de beregeningsinstallatie (investeringskrediet 
van € 60.000), kunnen gedekt worden uit het structurele budget voor de uitvoering van het sportbeleidsplan 
(kostenplaats 4501300). Binnen dit budget van structureel € 67.351 is voldoende ruimte aanwezig om deze 
lasten op te kunnen vangen. Het budget “uitvoering sportbeleidsplan” maakt overigens deel uit van de 
ombuigingsvoorstellen zoals opgesteld door de projectgroep 28-8. Van dit budget wordt aan het college 
voorgesteld een bedrag van € 30.000 af te romen. Met het nu voorliggende collegevoorstel wordt nog eens 
additioneel € 3.150 afgeroomd. Het resterende budget is volgens de beleidsverantwoordelijk ambtenaar nog 
steeds voldoende om de taken van het sportbeleidsplan ook na 2020 uit te voeren. 
 
De genoemde investeringen zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Onvoorzien omdat zij 
samenhangen met de ontkoppeling van de plannen op de Wenakkers van het AB. Onvermijdelijk en 
onuitstelbaar, vanwege achterstallig onderhoud, de noodzaak van renovatie van de kleedgebouwen en de 
vervanging van de verlichting en beregeningsinstallatie. Het niet of later uitvoeren leidt onvermijdelijk tot 
schade, functieverlies en meerkosten als gevolg hiervan. Dat geldt eveneens voor de renovatie van de 
sportvelden.  
Normaal gesproken vloeien vrijvallende middelen terug in de Argi. Vanwege de omstandigheden – 
investeringen die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn – is in dit geval afgeweken van de algemene 
regel.  
 
De genoemde investeringen zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Onvoorzien omdat zij 
samenhangen met de ontkoppeling van de plannen op de Wenakkers van het AB. Onvermijdelijk en 
onuitstelbaar, vanwege achterstallig onderhoud, de noodzaak van renovatie van de kleedgebouwen en de 
vervanging van de verlichting en beregeningsinstallatie. Het niet of later uitvoeren leidt onvermijdelijk tot 
schade, functieverlies en meerkosten als gevolg hiervan. Dat geldt eveneens voor de renovatie van de 
sportvelden.  
Normaal gesproken vloeien vrijvallende middelen terug in de Argi. Vanwege de directe link met het 
accommodatiebeleid Zuidlaren, is in dit geval afgeweken van deze algemene regel.  
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 
 

Mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 16 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overweging  
 
Gelet op het gemeentelijke sportbeleid 
 
 
B E S L U I T: 
 
Voor het toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie De Wenakkers kredieten beschikbaar stellen 
voor een bedrag van € 810.000 bestaande uit de volgende onderdelen: 

a. de renovatie en overdracht van het kleedgebouw aan voetbalvereniging FC Zuidlaren van € 325.000 
en € 25.000 voor het verhelpen van de lekkage aan het kantinedak, en deze lasten te dekken door 
onttrekking van € 350.000 uit de in het accommodatiebeleid (AB) binnen de Argi voor dit doel te 
reserveren bedrag; 

b. de aanleg en inrichting van sportvelden (inclusief ballenvangers) van € 325.000 en € 75.000 voor de 
renovatie en overdracht van veldverlichting, en die hieruit  voortvloeiende structurele kapitaallasten van 
€ 25.000 te dekken uit de binnen de huidige begroting vrijvallende structurele middelen voor onderhoud 
kleedkamers Wenakkers; 

c. de vervanging van de beregeningsinstallatie van € 60.000, en de hieruit voortvloeiende structurele 
kapitaallasten van € 3.150 te dekken uit de in de begroting beschikbare structurele middelen voor de 
uitvoering van het sportbeleidsplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 27 oktober 2020 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


