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Underwerp 
Toezegging korfbal kunstgras Oentsjerk 
 

 
De ynformaasje wurdt foar kundskip oanbean oan de ried. 

 

 
 

Koarte gearfetting 
In de raadsvergadering dd. 21 November 2019 zegt de portefeuillehouder naar aanleiding 
van een inspraakreactie van de heer J. Ebbers namens de Commissie Kunstgras van KF De 
Wâlden / SBSO toe dat de ze op korte termijn met hen in gesprek gaat en met een verslag 
daarvan en een overzicht van de (on)mogelijkheden naar de raad terug komt. 
 
Met dit informerende raadsvoorstel wil het college hier invulling aan geven. 
 

Ynlieding 
De inspraakreactie en ingekomen brief vanuit SBSO richten zich op de wens tot aanleg van 
een zand-ingestrooid kunstgrasveld op het sportcomplex te Oentsjerk. 
 
Van december 2019 tot maart 2020 zijn er fysiek, telefonisch en per mail overleggen 
geweest tussen gemeente, SBSO en korfbalvereniging De Walden. 
Deze overleggen, waarbij de korfbalvereniging, het bestuur van de Stichting 
Beheercombinatie Sportcomplex Oentsjerk (SBSO), de wethouder sport en ambtelijke 
ondersteuning waren vertegenwoordigd, zijn zeer constructief verlopen. 
 
De wens is uitgesproken om in gezamenlijkheid te kijken hoever we kunnen komen, waarbij 
er een inspanning wordt gevraagd van zowel gemeente als van verenigingen. De financiële 
positie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft tot gevolg dat er nagenoeg geen of weinig 
investeringsruimte is. Ook de korfbalvereniging en de SBSO zijn hiervan doordrongen en 
hebben zich constructief meedenkend opgesteld om een stijging van de financiële lasten 
zoveel mogelijk te beperken. 
In deze overleggen zijn verschillende mogelijkheden onderzocht en in een later stadium 
uitgewerkt.  
Hier is ook nadrukkelijk aan de korfbalvereniging en SBSO geadviseerd om dit onderwerp te 
behandelen binnen de geëigende route van de kadernota. 
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Beschrijving situatie 
Korfbalvereniging KF De Walden is een fusievereniging die voorgekomen is uit KV DFD 
(Oentsjerk) en KC Tietjerk. In 2017 zijn zij gefuseerd tot een nieuwe vereniging met ruim 300 
leden die bestaat uit ongeveer 20 jeugdteams en 5 seniorenteams. Hiermee behoren zij tot 
de grote korfbalverenigingen in Noord-Nederland. 
Korfbal wordt in principe gespeeld op natuurgras of, vanaf de hogere niveaus, op zand-
ingestrooid kunstgras.  
 
Tot 2017 kon KF de Walden gebruik maken van het rubber-ingestrooide kunstgrasveld op 
het sportpark in Oentsjerk. Hier was door de korfbalbond dispensatie voor verleend. Bij 
renovatie van de toplaag in 2017 is (ondanks intensief overleg) deze dispensatie ingetrokken 
en dit betekent dat een groot aantal teams van KF De Walden geen wedstrijden meer op dit 
veld mogen spelen.  
Korfbalvereniging de Walden speelt nu voornamelijk haar wedstrijden in Tytsjerk op het 
sportveld.  
 
Gezien het niveau waarop de club speelt is er een sterke wens om de beschikking te hebben 
over een zand-ingestrooid kunstgrasveld. Verwachting is ook dat op termijn de korfbalbond 
dit als eis gaat stellen vanaf een bepaald niveau. Een concrete termijn waarop dit ingevoerd 
gaat worden is nog niet bekend. 
 
Daarnaast speelt nog het probleem van de kantine. In Tytsjerk heeft KF De Walden een 
kantine in eigendom die niet winstgevend te exploiteren is. In Oentsjerk beheert Stichting 
Beheercombinatie Sportcomplex Oentsjerk (SBSO) een kantine. Ook deze kantine is 
momenteel moeilijk te exploiteren door de versnippering van de korfbal (veelal in Tytsjerk) en 
de overgang van VC Trynwalden van zaterdag- naar zondagcompetitie.  
Met de eventuele aanleg van een kunstgras korfbalveld in Oentsjerk kunnen alle 
thuiswedstrijden van KF de Walden hier gespeeld worden waar de exploitatie van de kantine 
in Oentsjerk voordeel van zou hebben. De kantine in Tytsjerk kan dan afgestoten worden. 
 
Een volgend argument in de wens om te centreren in Oentsjerk is de ledenverhouding 
tussen Tytsjerk en Oentsjerk. Dit was bij fusering 30%/70%. Deze verhouding is nu verandert 
naar ongeveer 15%/85%.  
 
SBSO en de Walden hebben gezamenlijk de sterke wens geuit om voor aanvang van het 
buitenseizoen 2020 de beschikking te hebben over een kunstgrasveld. Dit omdat er tijdens 
het buitenseizoen, dat loopt van september tot juni, (met een onderbreking van november tot 
maart waarin binnen wordt gespeeld) niet geswitcht mag worden van type ondergrond. Het is 
niet mogelijk om gedurende het seizoen een switch te maken naar kunstgras. 

 
 

Kearnboadskip 
Het College wil het verzoek van de SBSO/KF De Walden tot aanleg van een zand-
ingestrooid kunstgrasveld ten behoeve van korfbal voorleggen aan de raad.  
Zoals ook besproken met de bestuursleden van de SBSO/KV De Walden is de daartoe 
geëigende route via de Kadernota. Hierbinnen kan dit voorstel dan meegenomen in de 
integrale afweging van de raad die dan definitief wordt bij vaststelling van de begroting op 29 
oktober 2020. Ook al is de daadwerkelijke investering voor de gemeente over een x aantal 
jaren, het voorstel behelst het aangaan van een verplichting voor de gemeente.   
 
Het volgen van het voorstel van het college geeft ook tijd en gelegenheid aan zowel SBSO 
en KV De Walden alsook aan de gemeente om inspanningen te doen om de jaarlasten tgv 
de investering naar beneden te brengen. Ook bij aanvragen van andere sportverenigingen 
wordt inzet en eigen inbreng gevraagd om investeringen mogelijk te maken.  
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In de overleggen heeft SBSO/De Walden aangegeven in staat te zijn om zelf opdracht te 
geven tot aanleg van het veld en dit dan ook voor gedurende 5 jaar in eigendom te hebben 
met behulp van een leverancierskrediet, gekoppeld aan een garantstelling van een andere 
partij. Na 5 jaar neemt de gemeente dit veld weer over in eigendom. 
Het voorstel van het college ziet er, samenvattend, zo uit: 
 

• Het verzoek van SBSO/KF de Walden wordt behandeld in de kadernota 2020. 
Definitieve beslissing hierover vindt plaats bij vaststelling van de begroting op 29 
oktober 2020. 

• SBSO/KF de Walden doet maximale pogingen tot het verkrijgen van subsidies of 
acties om geld bijeen te krijgen. 

• SBSO/KF de Walden geeft opdracht tot aanleg in 2021 met behulp van een 
voorfinancierende partij en heeft het veld 5 jaar in eigendom middels het vestigen van 
een opstalrecht 

• SBSO/ KF de Walden betaald rente aan voorfinancierende partij gedurende 5 jaar, 
Stichting Femme van der Schaaf staat hiervoor garant. 

• SBSO/KF de Walden vraagt BOSA aan op aanleg van het veld 

• In 2026 neemt gemeente het veld over voor investering minus het zelf 
bijeengebrachte geld en subsidies en minus BOSA uitkering.  

• Vanaf 2027 betreft het dan een uitzetting in jaarlasten op de gemeentelijke begroting. 
 

Voordelen: 

• Gedurende 5 jaar geen financiële gevolgen voor gemeente. 

• Tijd voor SBSO/KF de Walden om maximale inzet te doen om investeringsbedrag te 
verkleinen.  

• Mogelijkheid integrale afweging bij kadernota. 
 

Nadelen: 

• In de exploitatie van SBSO/de Walden zal rekening gehouden moeten worden met 
hogere lasten voor onderhoud en verzekering tijdens de periode dat het veld bij hen 
in eigendom is. 

• Gemeente kan geen veld in de “boeken” hebben wat niet in eigendom is. Dit betekent 
dat er de eerste 5 jaar niet op het veld wordt afgeschreven. 

• Na overname na 5 jaar relatief hogere jaarlast doordat het veld dan al 5 jaar oud is en 
versneld afgeschreven moet worden.  

 
 
Uitwerking voorstel van college 

Om een zo goed en concreet mogelijk beeld te schetsen van de financiële gevolgen is een 

offerte voor het gewenste kunstgrasveld als uitgangspunt genomen. 

Dit geeft een financiële indicatie over de gevolgen. Deze bedragen kunnen afwijken bij een 

definitieve uitwerking. 

De opgevraagde offerte bedraagt €198.000,-incl BTW. Dit betreft de aanleg van een zand-

ingestrooid kunstgras korfbalveld waarop 2 seniorenwedstrijdvelden van 20x40 en 2 

pupillenvelden uitgezet worden. Binnen deze offerte bestaat nog een post van €32.000,- uit 

verlichting en dug-outs. Gemeentelijk beleid is dat deze in eigendom zijn bij de 

desbetreffende verenigingen in de gemeente. De investering waarmee gerekend wordt is 

€166.000,- incl BTW. 
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Een kunstgrasveld kent een afschrijvingstermijn van 15 jaar op de toplaag en 30 jaar op de 

onderlaag. Dit is van invloed op de jaarlasten. Het aandachtspunt hierbij is dan ook dat bij 

een overname over 5 jaar het veld versneld zal moeten worden afgeschreven. Het veld is 

dan immers al 5 jaar oud. 

In cijfers betekent het voorstel van het college dit:  

• Investering door gemeente in 2026 €97.532 (166.000 minus BOSA minus Subsidies) 

o Gemeente neemt kunstgrasveld over voor netto investeringsbedrag 

o SBSO/de Walden vraagt BOSA aan. (max. 20%, bij duurzaamheid 10% extra) 

o Uitgaande van €35.000 aan binnenhalen subsidies door SBSO (aanname) 

 

• Jaarlast vanaf 2027 €10.970 (afschrijving + rente) 

o Veld is dan 5 jaar oud. Afschrijving toplaag/ onderlaag dan 10 en 25 jaar. 

 

Het college heeft besloten om het verzoek op deze wijze af te handelen en het verzoek is 

inmiddels ook aangemeld bij het kadernota proces. 

 
Alternatieven. 
 
Zoals ook toegezegd aan u als gemeenteraad zijn ook alternatieve mogelijkheden 
onderzocht. 
Deze alternatieven zijn: 

1. Verzoek van SBSO/KF de Walden behandelen binnen kadernota, gemeente is 
opdrachtgever in 2021. 

2. Een tussentijdse begrotingswijziging, gemeente is opdrachtgever, aanleg voor 
september 2020. 

3. Een tussentijds raadsbesluit. SBSO/KF de Walden is opdrachtgever, aanleg voor 
september 2020. Overname door gemeente in 2025. 
 

Deze alternatieven geven onderstaand financiële beeld in jaarlasten: 
*let wel: Deze bedragen zijn indicatief en kunnen door verschillende factoren nog wijzigen. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Voorstel van 

college. Aanleg 

2021 iov SBSO. 

Overname in 2026. 

- - - - - - €10.970 €10.970 €10.970 

Alt 1. Aanleg 2021 

iov gemeente. 

- €10.840 €10.840 €10.840 €10.840 €10.840 €10.840 €10.840 €10.840 

Alt 2. Aanleg 2020 

begrotingswijziging 

iov gemeente. 

€11700,- €11700,- €11700,- €11700,- €11700,- €11700,- €11700,- €11700,- €11700,- 

Alt 3 Aanleg 2020 

raadsbesluit iov 

SBSO overname in 

2025 

- - - - - €14.900,- €14.900 €14.900 €14.900 
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Uitwerking alternatieven. 
 
Alternatief 1. Verzoek SBSO/KF de Walden aandragen voor de kadernota, gemeente is 

opdrachtgever in 2021. 

Hierbij wordt wel, zoals in het voorstel van het college, het onderwerp behandeld bij de 

kadernota, maar is de gemeente de opdrachtgever in 2021. 

Hierbij zal er vanaf 2022 een uitzetting zijn op de begroting. 

In cijfers betekent deze alternatief 1: 

• Investering door gemeente in 2021 €166.000,- incl BTW 

• Jaarlast vanaf 2022 €10.840 (Afschrijving van 15 jaar toplaag en 30 jaar onderlaag + 

rente minus teruggave SPUK) 

 

Voordelen alternatief 1: 

• Voor vereniging/SBSO minder financiële druk. Geen rentebetalingen aan 

voorfinancierende partij, geen onderhoud en geen plicht tot verzekeren van het veld. 

• Gemeente kan SPUK aanvragen over aanleg veld. (+- €25.000,-) 

• Mogelijkheid integrale afweging bij kadernota. 

 

Nadelen alternatief 1: 

• Geen mogelijkheden tot subsidies omdat gemeente opdrachtgever is. 

• Uitzetting op begroting al vanaf 2022. 

 
 

Alternatieve mogelijkheden 2 en 3. 

Deze alternatieven zijn nog benoemd om de mogelijkheden in beeld te brengen vanuit de 

sterke wens van de vereniging om het veld gereed te hebben voor september dit jaar. (2020) 

De enige manier waarop dit vorm zou kunnen krijgen is door een goed te keuren 

begrotingswijziging of een raadsbesluit die uiterlijk in mei 2020 doorgang zou moeten vinden. 

Jaarlasten bij deze alternatieven zullen hoger uitvallen doordat er geen tijd is om acties op 

touw te zetten of subsidies aan te vragen in het geval van opdracht door SBSO/de Walden. 

 

Alternatief 2. Een tussentijdse begrotingswijziging, gemeente is opdrachtgever, 
aanleg voor september 2020. 
 

In cijfers betekent alternatief 2: 

• Investering door gemeente in 2020 €166.000 

• Jaarlast vanaf 2021 €11.700 (Afschrijving op basis van afschrijvingstermijn + rente)  

 

Voordelen alternatief 2: 

• Korfbalvereniging kan al komend buitenseizoen gebruik maken van het veld met alle 

bijkomende voordelen voor kantine en centreren van activiteiten van dien. 



 
6 

• Voor vereniging/SBSO minder financiële druk. Geen rentebetalingen aan 

voorfinanciering, geen onderhoud en geen plicht tot verzekeren van het veld. 

 

Nadelen alternatief 2: 

• Geen teruggave SPUK mogelijk. SPUK aanvragen moeten voor maart van het 

lopende jaar ingediend worden. Aanvragen achteraf is niet mogelijk. 

• Geen subsidiemogelijkheden door gemeente als opdrachtgever. 

•  Geen mogelijkheid tot integrale afweging bij kadernota. 

• Vanaf 2021 uitzetting op gemeentelijke begroting. 
 
 

Alternatief 3. Een tussentijds raadsbesluit. SBSO/de Walden is opdrachtgever, Aanleg 
voor september 2020. Overname door gemeente in 2025. 
 

In cijfers betekent alternatief 3: 

• Investering door gemeente in 2025 €132.532 (€166.000,- minus bosa) 

o SBSO vraagt BOSA aan (max 20%, bij duurzaamheid 10% extra.) 

• Jaarlast vanaf 2026 €14.900 (afschrijving 20 jaar onderlaag, 10 jaar toplaag + rente) 

o Veld is dan 5 jaar oud en moet versneld afgeschreven worden. 

 

Voordelen alternatief 3: 

• Korfbalvereniging kan al komend buitenseizoen gebruik maken van het veld met alle 

bijkomende voordelen voor kantine en centreren van activiteiten van dien. 

• Gedurende 5 jaar geen financiële gevolgen voor gemeente. 

 

Nadelen alternatief 3: 

• Door tijdsdruk heeft SBSO/de Walden geen tijd om acties uit te zetten of subsidies 

aan te vragen. Hierdoor is netto overnamebedrag, en dus jaarlast, relatief hoog over 

5 jaar. 

• Vereniging hogere financiële last door verantwoordelijk voor onderhoud en 

verzekering. 

• Gemeente kan geen veld in de “boeken” hebben wat niet in eigendom is. Eerste 5 

jaar wordt er niet op het veld afgeschreven. 

• Na overname na 5 jaar relatief hogere jaarlast doordat het veld dan al 5 jaar oud is en 

versneld afgeschreven moet worden.  

• Geen mogelijkheid tot integrale afweging bij kadernota. 

 

Net als bij het voorstel van het college gelden bij alternatief 3 (beide SBSO/deWalden als 

opdrachtgever) dezelfde uitgangspunten: 

• SBSO/de Walden geeft opdracht mbv een voorfinancierende partij 

• SBSO/de Walden betaald gedurende 5 jaar rente over financiering 

• Stichting Femme van der Schaaf staat garant voor rentebetaling 

• SBSO/de Walden/ gemeente vestigen opstalrecht voor 5 jaar 

• SBSO/de Walden is gedurende 5 jaar verantwoordelijk voor onderhoud en 

verzekering. 
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Kommunikaasje 
Met zowel korfbalvereniging als SBSO bestaat er goed contact. Dit informerende raadsstuk 
hebben zij tegelijk met u ontvangen. 
 

Ferfolchtrajekt  
Dit onderwerp is aangedragen bij de behandeling van de kadernota en zal hier ter afweging 
weer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
 
Burgum (datum aanlevering door college bij raadsgriffie) 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel 
 
secretaris         burgemeester 
 
 
mw. H.M. van Gils                                            dhr. drs. L.J. Gebben 
 


