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Visie op voetbalaccommodaties
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1) Ten aanzien van voetbalaccommodaties binnen de gemeente als uitgangspunten
vast te stellen:
a) De activiteiten van de voetbal als breedtesport worden ondersteund;
b) De gemeente streeft er naar in de A- en B-kernen een voetbalclub in stand te
houden;
c) De gemeente ziet af van het streven één of meer nieuwe complexen buiten de
kernen voor twee of meer voetbalclubs te realiseren;
d) De gemeente zorgt voor een realistisch aantal velden en de uitrusting van deze
velden en voor het structureel onderhoud;
e) De voetbalclubs zorgen zelf het realiseren en in standhouden van het
clubgebouw en de kleedkamers en dagelijks beheer van het complex.
f) Bij beschikbaarheid van kunstgrasvelden zal sprake zijn van medegebruik door
de scholen in de kern;
2) De uitgangspunten te vertalen in een aanpak tot verbetering van de accommodatie
en de financiële haalbaarheid daarvan te onderzoeken;
3) De huidige afspraken ten aanzien van het beheer niet te wijzigen;
4) De accommodaties van RKSV Altior prioriteit te geven in het totale verbeteringsplan.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop
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F. Buijserd
burgemeester

1

Toelichting
Aanleiding
In vervolg op het rapport nul-meting over de voetbalvelden in de gemeente werd op 26
augustus 2008 door b&w de Visie op voetbalaccommodaties (kenmerk 08.0010673)
besproken.
Op 1 september 2008 werd de visie van het college gepresenteerd aan de
vertegenwoordigers van de zeven voetbalclubs binnen de gemeente. Tijdens deze
bijeenkomst werd verzocht om binnen 2 maanden te reageren op de gepresenteerde
visie. Op 27 oktober 2008 vond een tweede bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers
van het bestuur van de voetbalclubs. De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen kort
worden verwoord in dit raadsvoorstel.
De gemeenteraad werd geïnformeerd per brief (kenmerk 08.0011085) en tijdens een
oriënterende raadsbijeenkomst van 4 september 2008.
Doelstelling van het ontwikkelen van de visie over voetbalaccommodaties is de kaders
vast te stellen of en zo ja welke wijze kwantitatief en kwalitatief kan worden voorzien in de
behoefte aan voetbalvelden en op welke wijze realisatie en instandhouding kan worden
gefinancierd. De gemeente Nieuwkoop beschikt over 7 voetbalclubs, die met elkaar 22,6
(23) voetbalvelden in gebruik hebben. Het reeds in 2006 in gang gezette proces om een
nulmeting te laten verrichten door bureau BAS werd eind 2007 afgerond. Uitkomst van de
nulmeting en de reactie daarop van de voetbalclubs waren dat het aantal velden nog
verder zou moeten worden uitgebreid. Het in voldoende staat brengen en houden van het
aantal van in totaal 23 velden is binnen de huidige financiële kaders niet mogelijk. Binnen
onze gemeente zijn er in vergelijking met andere gemeenten relatief veel
voetbalverenigingen. Dit komt onder andere door de structuur van de gemeente (veel
kernen) en het feit dat de kernen relatief vrij ver uit elkaar liggen. De gemeente
Waddinxveen bijvoorbeeld heeft 25.600 inwoners en drie voetbalclubs. In totaal
beschikken deze clubs over 10 velden (1 veld op circa 2500 inwoners). De nieuwe
fusiegemeente Zuidplas (Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den
IJssel) zal ruim 40.000 inwoners hebben. Er zijn 4 voetbalclubs met in totaal 14 velden,
waarvan 3 kunstgrasvelden. Onze gemeente heeft met 26.777 inwoners op dit moment
22,6 velden., waarvan 2 kunstgrasvelden (1 veld op circa 1190 inwoners).
Vastgesteld is dat de onderhoudstoestand van een deel van voetbalaccommodaties
onvoldoende is en dat met het huidige kwantiteit en kwaliteit van de velden er sprake is
van capaciteitsproblemen. Indien de gemeente de basis randvoorden wil scheppen,
waarbinnen het mogelijk is voor de voetbalclubs om te kunnen functioneren zal ingezet
moeten worden op verbetering van de accommodaties.
Concentratie van voetbalaccommodaties?
In de periode na november 2007 zijn diverse studies verricht naar de haalbaarheid en
wenselijkheid van geheel nieuwe accommodaties buiten de bebouwde kom. Deze studies
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richten zich met name op een locatie voor Altior en TAVV. De huidige velden van deze
clubs liggen binnen de rode contour en zouden dus omgezet kunnen worden naar
woningbouw en daarmee kostendrager zijn voor een nieuwe ontwikkeling. De volgende
locaties werden in beschouwing genomen: - langs het Landlustpad, - gebied tussen de
kern Ter Aar en Bovenland, - langs de Paradijsweg en het gebied nabij de kruising
Schilkerweg en Oostkanaalweg. De conclusie van deze studie was dat zowel ten aanzien
van ruimtelijke ordening als financiering deze ontwikkeling niet haalbaar is. De gemeente
heeft in geen van deze gebieden grondposities. Een ander punt waarop de nieuwe
locaties slecht scoren is de bereikbaarheid van de locaties met name voor de jongere
jeugd. Dit geldt met name voor de locatie langs de Schilkerweg, maar ook de andere
locaties zijn voor het ene of het andere dorp te ver weg om jeugdige kinderen zelfstandig
naar de training te kunnen laten gaan.
In het rapport van BAS wordt voor VV Zevenhoven en VV Nicolaas-Boys de suggestie
gedaan een nieuw complex te betrekken. In de concept structuurvisie is echter
opgenomen dat de ruimte tussen Zevenhoven een Nieuwveen open juist moet blijven.
Daar past dus geen nieuw sportcomplex. Zowel het terrein van VV Zevenhoven als VV
Nicolaas-Boys liggen buiten de rode contour. Door de ligging langs de provinciale weg is
de locatie van Nicolaas-Boys ook niet geschikt voor woningbouw. De gemeente heeft
geen grondposities direct bij de accommodaties van Zevenhoven en Nicolaas-Boys.
Gelet op het ontbreken van kostendragers is het niet haalbaar om of in Zevenhoven of in
Nieuwveen de accommodatie zodanig uit te breiden, dat daar ruimte is voor beide clubs.
Naast haalbaarheid is ook wenselijkheid een belangrijk punt. Een voetbalcomplex voor
twee of drie al dan niet gefuseerde clubs bijvoorbeeld langs de Schilkerweg zorgt er voor
dat in twee of drie kernen geen voetbalclub meer aanwezig zal zijn. Daarbij moeten we
onderkennen dat het bij een voetbalclub in een dorp om meer gaat dat alleen een partijtje
voetbal. Het is ook een belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in het dorp. Ouders
ontmoeten elkaar bij het jeugdvoetbal en jong en oud komt als toeschouwer naar het
eerste team kijken. Met name gelet op het belang van de leefbaarheid in de kernen is het
niet gewenst dat voetbalaccommodaties op een locatie ver buiten een kern worden
geplaatst.
Visie op voetbal
Voetbal is verenigingssport nummer één in Nederland en ook in onze gemeente. Het is
een sport die ook vaak ongeorganiseerd op straat, op trapveldjes etc wordt beoefend,
maar voor het georganiseerd sporten gebruik maakt van een goede infrastructuur van
clubs en de KNVB als organisator van vele honderden competities in het land.
Voor de gemeente Nieuwkoop ligt het belang bij de breedtesport. Inwoners dienen zo
veel als mogelijk is de mogelijkheid te hebben om te voetballen in het eigen dorp. Naast
bewegen gaat het met name om elkaar ontmoeten en met elkaar in de vereniging actief
zijn. Het is van belang vast te stellen dat de voetbalclub ook voor veel niet voetballende
vrijwilligers een belangrijk onderdeel van hun leven is. Het is aan een gemeenschap te
bepalen of een voetbalclub levensvatbaar is en hoe goed de organisatie is. Uit de
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gemeenschap komen de spelers, de vrijwilligers en de bestuurders die een voetbalclub
maken tot wat zij is. De rol van de gemeente is dat zij basis randvoorwaarden schept
voor een club. Een adequate accommodatie is daar een belangrijk onderdeel van.
De gemeente wil haar rol invullen vanuit de volgende uitgangspunten:
1. De activiteiten van de voetbal als breedtesport worden ondersteund.
2. Een voetbalclub hoort in of bij een kern, echter niet iedere kern heeft de omvang om
een voetbalclub te kunnen hebben. Daarom streeft de gemeente er naar in de A en B
kernen van onze gemeente een voetbalclub in stand te houden. Dit uitgangspunt
houdt in dat in de kernen Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen, Langeraar, Zevenhoven
en Noorden een voetbalclub met een passende accommodatie dient te zijn.
3. De gemeente zorgt voor een realistisch aantal velden en de uitrusting van deze
velden.
4. Ten aanzien van de accommodaties ziet de gemeente het als haar taak de velden en
de directe uitrusting van de velden (met name verlichting) te realiseren en in stand te
houden (structureel onderhoud).
5. De voetbalclubs zorgen zelf voor het realiseren en in standhouden van het
clubgebouw en de kleedkamers. De clubs doen het beheer in de vorm van het
schoonhouden van het terrein, uitvoeren van kleine herstel werkzaamheden etc.
6. De gemeente hecht aan medegebruik van de kunstgrasvelden door de scholen in het
dorp. Een regulier veld is te kwetsbaar om daar met enige regelmaat ook de scholen
gebruik van te laten maken. De ervaring in de kern Nieuwkoop leert ons dat een
kunstgrasveld ook voor de scholen extra mogelijkheden biedt om buiten te kunnen
sporten en nadere vormen van buiten activiteiten.
Van visie naar velden
Het belang van de voetbalclubs is dat er voldoende velden zijn om het
wedstrijdprogramma te kunnen uitvoeren op de wedstrijddagen, maar een tweede en
zeker niet minder belangrijke belang is dat de trainingen in bijna alle omstandigheden
door kunnen gaan. Indien trainingen van met name jeugdteams te vaak moeten worden
afgelast als gevolg van een slechte staat van het trainingsveld werkt dit demotiverend en
is slecht voor de club. Training zorgt voor een grote belasting van een veld. Zeker als de
training op een natuurgrasveld bij regen toch doorgaat zijn dergelijke velden snel
beschadigd. Om deze reden wordt steeds vaker gekozen voor kunstgras in plaats van
normaal gras. De kwaliteit van het kunstgras is steeds beter geworden en deze zijn
geschikt voor zowel wedstrijden als training. Zelfs betaald voetbal wordt bij een aantal
clubs de wedstrijden al op kunstgras gespeeld. Hoewel de kosten van aanleg van
kunstgras hoger zijn verdient deze oplossing (indien financieel haalbaar) de voorkeur.
Bijkomend voordeel is dat ook de scholen gebruik kunnen maken van een aanwezig
kunstgrasveld, waardoor voor de scholen meer mogelijkheden ontstaan ten aanzien van
het bewegingsonderwijs zonder dat de velden worden overbelast.
Reactie van de voetbalclubs
De clubs onderschrijven in hun reactie op de door het college gepresenteerde visie in het
algemeen de uitgangspunten zoals geformuleerd door het college. Alleen Sportief is van
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oordeel dat ten onrechte gekozen wordt voor de A- en B-kernen. De clubs onderschrijven
het belang dat het college hecht de voetbalclub als belangrijk aspect van de leefbaarheid
van een kern. De clubs onderschrijven allen dat bij beschikbaarheid van kunstgrasvelden
deze gebruikt moeten kunnen worden door de scholen.
Overzicht per club: ·
de
Club
RKSV Altior (zondag 4 klasse)
Elftallen
Senioren: 8 Junioren: 11 Pupillen: 8
Nu beschikaar
Wedstrijdvelden: 2,0 Trainingsvelden: 0,6
Plan in
Aanpassing van het complex, waarbij de velden worden gedraaid.
visiedocument
Een vrijkomend gebied ontstaat ruimte voor woningbouw.
Reactie club
De club heeft aangegeven dat het voorstel aangepast moet
worden. Twee (kunst)grasvelden is in beginsel voldoende. Er
moet wel ruimte zijn voor warmlopen etc. Door het draaien van de
velden is de kantine niet geschikt en ook verkeerd gelegen.
De club pleit er voor intensief te onderzoeken of verplaatsing van
het hele complex richting de AWZI een optie is. In de visie van de
club heeft deze optie voordelen voor de kern Langeraar en voor
de club.
Club
Elftallen
Nu beschikaar
Plan in
visiedocument
Reactie club

TAVV (zaterdag 4de klasse)
Senioren: 11 Junioren: 9 Pupillen: 13
Wedstrijdvelden: 2,5 Trainingsvelden: 1,0 (training kunstgras)
Binnen het huidige complex één (en op termijn twee) van de
bestaande velden vervangen door kunstgras.
Door het aantal leden en het feit dat TAVV een zaterdagclub is, is
de druk op de velden op zaterdag zeer groot. TAVV ziet in dat
gelet op de ligging uitbreiding geen optie is. Door een of twee
velden te vervangen door kunstgras zal ondanks het intensief
gebruik de kwaliteit goed kunnen blijven.

Club
Elftallen
Nu beschikaar
Plan in
visiedocument

SV Nieuwkoop (zondag 4de klasse)
Senioren: 6 Junioren: 14 Pupillen: 15
Wedstrijdvelden: 3 Trainingvelden: 1,5 (hoofdveld kunstgras)
De club beschikt over een nieuw kunstgrasveld, drie normale
velden en een trainingsveld. Daarmee heeft de club meer
faciliteiten dan strikt nodig.
SV Nieuwkoop onderschrijft de visie dat een voetbalclub in de
kern hoort. Zij begrijpen dat SV Nieuwkoop ten opzichte van
enkele andere clubs over goede faciliteiten beschikt.

Reactie club

Club
Elftallen
Nu beschikaar

de

Nicolaas Boys (zondag 4 klasse)
Senioren: 6 Junioren: 10 Pupillen: 6
Wedstrijdvelden: 2,0 Trainingsvelden: 1,0
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Plan in
visiedocument
Reactie club

Veld 2 en het trainingsveld te vervangen door kunstgras. Op het
trainingsveld ontstaat hierdoor een veld voor de E/F pupillen.
De club staat achter het plan. Indien de kern Nieuwveen sterk zou
uitbreiden zal ook de accommodatie bezien moeten worden.

Club
Elftallen
Nu beschikaar
Plan in
visiedocument
Reactie club

SV Zevenhoven (zaterdag 2de klasse)
Senioren: 8 Junioren: 9 Pupillen: 6
Wedstrijdvelden: 2,0 Trainingsvelden: 1,0
Het vervangen van het hoofdveld door een kunstgrasveld en het
afstoten van het trainingsveld.
De gemeente is uitgegaan van onjuiste cijfers. De club stelt voor
het trainingsveld te vervangen door een kunstgrasveld. Hierdoor is
er ook een extra wedstrijdveld. De locatie voldoet aan de minimale
maten en er kunnen in ieder geval jeugdwedstrijden op gespeeld
worden. Twee velden is voor SV Zevenhoven als zaterdagclub
onvoldoende.

Club
Elftallen
Nu beschikaar
Plan in
visiedocument

NSV’46 (zondag 5 klasse)
Senioren: 6 Junioren: 6 Pupillen: 6
Wedstrijdvelden: 3,0 Trainingsvelden: 1,0
Een samengaan van NSV’46 en Sportief en een upgrading van
het sportpark De Koet in Noorden. Door het park om te vormen in
2,5 veld met kunstgras is er gelet op het totale aantal spelende
leden voldoende ruimte voor wedstrijden en training. Het
vrijgekomen veld 3 kan beschikbaar komen voor ontwikkeling.
NSV’46 is geen voorstander van een fusie met Sportief. NSV’46
geeft aan een sterke levensvatbare club te zijn. Mede van basis
van het BAS-rapport ziet men in dat 3 velden en een
graveltrainingsveld niet nodig zijn. De club heeft wel dringend
behoefte aan een trainingsveld (tevens E/F veld) van kunstgras.
Daarnaast zou men graag het hoofdveld ook willen omzetten naar
kunstgras.

Reactie club

Club
Elftallen
Nu beschikaar
Plan in
visiedocument

Reactie club

de

VV Sportief (zaterdag 5de klasse)
Senioren: 3 Junioren: 4 Pupillen: 2
Wedstrijdvelden: 1,5 Trainingsvelden 0,5
Een samengaan van NSV’46 en Sportief en een upgrading van
het sportpark De Koet in Noorden. Door het park om te vormen in
2,5 veld met kunstgras is er gelet op het totale aantal spelende
leden voldoende ruimte voor wedstrijden en training. Het
vrijgekomen veld 3 kan beschikbaar komen voor ontwikkeling.
De club geeft dat een fusie met NSV’46 niet mogelijk is. De club
wil met de gemeente de toekomstvisie op sportaccommodatie
bespreken.
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De ambitie van de visie van het college is naast verbetering van de kwaliteit (meer
kunstgras) het aantal velden terug te dringen. Bezien we de wensen van de clubs zou het
resulteren in totaal 19 velden, waarvan tenminste 7,5 kunstgras veld. Binnen de
beschikbare financiële middelen is dit niet te realiseren.
Beoogd effect
1) De leefbaarheid van de kernen in stand te houden en te bevorderen, zoals
vastgelegd in het raadsprogramma, door in de A en B kernen een voetbalclub te
accommoderen;
2) Op termijn voorzien in voldoende voetbalvelden voor de voetbalclubs in de A en B
kernen.
3) Duidelijke afspraken maken met de voetbalclubs over de verdeling van
verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer.
4) De besluitvorming geeft een basis voor en richting aan het onderhoudsprogramma
voor zowel de korte als de langere termijn
Argumenten:
• De leefbaarheid van de kernen is een van de speerpunten van de raad. Een in de
kern aanwezige goed functionerende voetbalclub levert aan de leefbaarheid een
belangrijke bijdrage;
• De inwoners van de kern bepalen hoe levensvatbaar de eigen voetbalclub is. De
leden komen in hoofdzaak uit de eigen kern. Een bijdrage van de gemeente in de
vorm van de zorg voor een voldoende aantal velden is echter een belangrijke
randvoorwaarde voor het kunnen functioneren als voetbalclub;
• Door te kiezen voor kunstgras kan de beschikbare ruimte beter worden benut en is
medegebruik van de accommodatie door basisscholen mogelijk;
• De situatie van de RKSV Altior vraagt om prioriteit in de aanpak. In afwijking tot alle
andere verenigingen is de gemeente geen eigenaar van de gronden onder de
accommodatie van Altior. Daarnaast is de ligging zodanig dat omzetting van (een
deel van) het perceel (door velden te draaien of te verplaatsen) in het belang van de
leefbaarheid van het dorp gewenst is. Deze plannen bestaan al jaren. Dat is de reden
waarom geplande renovaties van met name veld 1 steeds is uitgesteld. Het gevolg
hiervan is een slechte kwaliteit van dit veld. Met de eigenaar van het terrein is overleg
gaande over de mogelijke aankoop door de gemeente. Indien daartoe aanleiding
zullen hieromtrent voorstellen worden gedaan aan de gemeenteraad.
Indien sprake is van draaien of verplaatsen van de velden zal een ruimtelijke
procedure moeten worden doorlopen. Dit geheel maakt het noodzakelijk met
voorrang naar deze situatie te kijken.
• De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn zeer beperkt. De aanpak van de
problematiek van de velden zal in stappen moeten plaatsvinden. Daarbij zullen
kostendragers moeten worden gezocht. Bij het realiseren van de nieuwe inrichting
kan tevens het nieuwe regiem gaan gelden ten aanzien van het beheer en
onderhoud. In de eindsituatie dient dat voor alle clubs gelijk te zijn. Gelet op de nu
aanwezige verschillen is het niet zinvol en ook niet haalbaar dit nu op een eenduidige
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wijze te gaan uitvoeren. De middelen om dat gelijkgeschakelde beheer met het
huidige aantal velden uit te voeren ontbreken.
Kanttekeningen:
1) Financiële haalbaarheid
De door de voetbalclubs gewenste kwaliteitsverhoging zal vragen om een
substantiële investering. Er is slechts in beperkte mate sprake van mogelijke
kostendragers. Het tekort bedraagt afhankelijk van de opties en de uitwerking tussen
de 3 en 5 miljoen euro aan investeringen. Op dit moment zijn geen aanvullende
financiële middelen beschikbaar.
2) Geboortecijfer en leeftijdsopbouw
De omvang van met name een jeugdafdeling van een voetbalclub wordt mede
bepaald door het geboortecijfer. Mede door de populariteit van het meisjes en dames
voetbal is bij een aantal clubs op dit moment de instroom groter dan de uitstroom.
Gelet op het dalende geboortecijfer is niet de verwachting dat de instroom verder zal
toenemen. Eerder mag verwacht worden dat deze op den duur zal afnemen. De
verwachting is wel dat belangstelling voor voetbal bij 50+ zal toenemen. Met name op
opzet van een 7 tegen 7 competitie maakt het aantrekkelijker voor deze leeftijdsgroep
om te blijven voetballen. Slechts indien bij een kern een grote uitbreiding wordt
gepland zal bezien moeten worden of de betreffende club de extra instroom kan
opvangen.
3) Ontwikkeling van de kernen
a) In het kader van dit advies is het niet mogelijk een onderbouwde visie te geven
aanzien van de ontwikkeling van de kernen. Op basis van het nu aanwezige
aantal inwoners en de visie op de ontwikkeling van de gemeente zoals verwoord
in de concept structuurvisie is de verwachting gerechtvaardigd dat ook met een
perspectief naar 2025 geldt dat voor de A- en B-kernen (Nieuwkoop, Ter Aar,
Nieuwveen, Langeraar, Zevenhoven en Noorden) voldoende draagvlak is voor
een voetbalclub. Na 2020 kan worden bezien of de omvang van de voetbalclub
zodanig is dat vervanging van de alle aanwezig velden noodzakelijk is.
b) Het college was voorstander van één sportcomplex in Noorden voor NSV en
Sportief. Met name voor Sportief geldt dat op grond van de demografische
ontwikkeling van dat deel van de gemeente het draagvlak zal afnemen. Door te
fuseren ontstaat voor de nieuwe club een gebied met voldoende draagvlak qua
aantal inwoners. De clubs zien hier echter geen voordeel in en wensen niet
samen te gaan. Voor het college houdt dit echter wel in dat gemeente kritisch
moet kijken naar de kosten van de accommodaties van deze clubs met een
beperkt aantal spelende leden.
4) Onderdeel van bredere ontwikkelingen
a) Met name in de kernen Langeraar en Ter Aar is nu reeds sprake van diverse
ontwikkelingen ten aanzien vernieuwing van scholen (streven naar brede school)
en vernieuwing in het bestand van sociale huurwoningen. De verbetering van de
voetbalvelden zal in dit kader extra mogelijkheden kunnen bieden voor de
scholen.
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b) Voor de kern Noorden zal in het kader van de uitwerking van de concept
structuurvisie de ontwikkeling van de het gebied waar nu het derde veld is
gelegen moeten worden meegenomen.
c) De velden van Sportief zijn gelegen in de Noordse Buurt. Inzet van de gemeente
is dat gebied te transformeren tot een natuurgebied. Deze transformatie zal een
aantal jaren in beslag nemen. De aanwezigheid van de voetbalvelden is daarvoor
geen belemmering. Er is geen probleem indien Sportief binnen de huidige kaders
ter plaatse als voetbalclub actief blijft.
5) Uitwerking beheer en relatie met subsidiebeleid
Parallel aan de uitwerking van het verbeteringsplan zal gewerkt moeten worden aan
beheersafspraken nieuwe stijl en de dekking daarvoor van de zijde van de gemeente.
Hoofdlijn daarbij is dat de gemeente de kosten draagt van het realiseren en
instandhouding van de velden met uitrusting (bijvoorbeeld verlichting). De clubs
dragen zorg voor het schoonhouden, zorg voor attributen en de zorg voor realisatie
en instandhouding van clublokaal en kleedkamers.
Daarnaast zal ook een relatie gelegd moeten worden het subsidiebeleid in het kader
van welzijn, zodat sprake van een evenwichtig en transparant pakket aan
maatregelen van de gemeente aan het voetbal als sport en welzijnsvoorziening in
onze gemeente.
6) Accommodatiebehoefte Hockeyclub Nieuwkoop
Ook de Hockeyclub Nieuwkoop gevestigd op het sportpark De Dulen te Nieuwkoop.
Bij de besluitvorming over de aanleg van een kunstgrasveld op het sportpark werd in
de raad van de voormalige gemeente Nieuwkoop uitgegaan van de mogelijkheid van
medegebruik door de hockey. Na de aanleg bleek dat een kunstgrasveld voor de
voetbal door de structuur niet geschikt was voor hockey. Zoals in de Nul-meting
wordt aangegeven valt er na de aanleg van het kunstgrasveld mogelijk een veld vrij.
Mogelijk kan door herschikking ruimte gevonden worden voor een extra veld voor de
HCN. Deze problematiek kan bij de uitwerking van de beheersafspraken met SV
Nieuwkoop bezien worden. Vooralsnog wordt bij de verdere uitwerking ten aanzien
van de voetbalaccommodaties dit niet verder in beschouwing genomen.
Samenvatting
De mogelijke keuzes waar we voor staan zijn de volgende:
1) Het uitwerken van een plan conform het ideaalmodel zoals dat is geschetst in het
rapport van BAS. Deze keuze vraagt bij diverse clubs om extra velden en dus
aanpassing van de accommodaties. Het totale aantal veld zal daardoor moleten
toenemen.
2) Het volledig handhaven van de huidige situatie voor alle clubs. Deze situatie is in het
BAS-rapport als onvoldoende gekwalificeerd.
3) In stappen streven naar een upgrade van de voetbalaccommodaties in de A- en Bkernen. Ruimtelijk lijkt deze keuze mogelijk, doch de financiële haalbaarheid zal een
grote inspanning vragen en het is ook voor deze de vraag of deze haalbaar is.
Communicatie
• Met de diverse voetbalclubs zal bilateraal afstemming plaatsvinden;
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Vervolg
Op basis van de door de raad in dit raadsvoorstel vast te stellen kaders zal verdere
uitwerking gaan plaatsvinden. Het totale proces zal enkele jaren in beslag gaan nemen.
De haalbaarheid zal mede worden bepaald door de financiële mogelijkheden. Deze
uitwerking zal in stappen aan de raad worden voorgelegd.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Presentatie ten behoeve van de oriënterende bijeenkomst van 5 september 2008
Advies meningsvormende raad 15 januari 2009:
Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari
2009 als discussiestuk.
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