
 

 

 

 

 

  

 

  

Riedsútstel 
 

 

Ried : Datum raadsvergadering 

Agindapunt : Vult de griffie in 

Status : Mening vormend/Besluitvormend 

Program : Programma’s 3 – Economie en 5 Sport, cultuur en recreatie 

Eardere behandeling : 
 

Portefúljehâlder : Dhr. H. Bruining/Dhr. J. Spoelstra  

Amtner : Theo Cuperus  

Taheakke : Bijlage 1 – locatie overzicht 20-5-2020 

Saaknûmer : Z2020-03526 

 

 

Underwerp 

Verkoop van het kunstgrasveld op sportpark De Ketting in Surhuisterveen aan AVEK  

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

In te stemmen met de verkoop van het kunstgrasveld op sportpark De Ketting in 

Surhuisterveen. 
 

 

Koarte gearfetting 

Beddenfabriek AVEK B.V. heeft plannen om de huidige fabriek met het kantoor aan de 

Groningerstraat 98 te gaan verplaatsen naar een perceel grond ten oosten van de 

Groningerstraat 124 in Surhuisterveen. Om in de toekomst het bedrijf verder te kunnen 

uitbreiden wordt door AVEK, als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, van de gemeente 

het aangrenzende perceel (het huidige kunstgrasveld) op Sportpark De Ketting aangekocht. 

Om de beoogde nieuwbouw en uitbreiding te kunnen realiseren zal het bestemmingsplan 

moeten worden aangepast.  

Wanneer de raad met dit voorstel instemt en AVEK inderdaad op termijn het verkochte 

kunstgrasveld nodig heeft en de sportvereniging op dat moment de capaciteit nodig heeft dan 

zal de gemeente moeten zorgdragen voor voldoende capaciteit binnen het Sportpark De 

Ketting.    

 

Foech ried/kolleezje: 

Het college is bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals verkoop. 

Gezien de gevolgen van de voorgenomen verkoop van het kunstgrasveld, zowel wat betreft 

ruimtebeslag als financieel, heeft het college het kunstgrasveld verkocht onder voorbehoud 

van instemming van de gemeenteraad. 

 

Ynlieding 

De gemeente Achtkarspelen is het afgelopen jaar met AVEK, sinds 1927 producent van 

bedden, in gesprek gekomen over mogelijke nieuwbouw van de beddenfabriek. De huidige 

fabriek is sterk verouderd. Om de fabriek toekomst- en concurrentiebestendig te maken heeft 

de directie van AVEK. besloten een nieuwe productiefaciliteit met bijbehorende kantoren te 

gaan realiseren. Vanuit de visie van AVEK kan op de huidige locatie aan de Groningerstraat 

98 de beoogde nieuwbouw niet te worden gerealiseerd. AVEK heeft een aantal 

nieuwbouwlocaties onderzocht in Surhuisterveen en in de regio. Inmiddels heeft AVEK 

besloten, in goed overleg met de gemeente, de voorgenomen bedrijfsverplaatsing onder 

voorwaarden te gaan realiseren in Surhuisterveen. De locatie die men hierbij voor ogen heeft 

is het voormalige bosperceel (kadastraal bekend als gemeente Surhuizum 00 sectie B 
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perceelnr. 9249) liggend aan de Groningerstraat ten oosten van de Groningerstraat 124 te 

Surhuisterveen. Dit perceel grenst aan het sportpark De Ketting. 

Het aan te kopen terrein is voldoende groot om de eerste fase van de nieuwbouw te 

realiseren. AVEK verwacht in de toekomst door te groeien waarbij het aan te kopen perceel 

op termijn te klein zal zijn voor een verdere uitbreiding van de fabriek. Bij de 

bedrijfsverplaatsing naar het aangegeven terrein stelt AVEK de voorwaarde dat zij op termijn 

(verwachting is 2028) de mogelijkheid heeft om de verwachte uitbreiding te kunnen 

realiseren op het gebied ten oosten van de beoogde nieuwbouwlocatie richting de Rooilijn. 

Het gebied waar momenteel het kunstgrasveld ligt van sportpark De Ketting.  Het sportpark 

is eigendom van de gemeente. AVEK heeft de gemeente gevraagd of zij bereid is dit perceel 

te verkopen. 

 

AVEK heeft het college verzocht om mee te werken aan een bestemmingsplanwijzing voor 

zowel het voormalige bosperceel en het kunstgrasveld tot bedrijfsbestemming als van de 

huidige fabriekslocatie tot woningbouwlocatie.   

Herontwikkeling tot woningbouwlocatie is volgens AVEK nodig om de bedrijfsverplaatsing te 

kunnen financieren.  

 

Het college heeft inmiddels aangegeven, onder voorwaarden, medewerking te willen verlenen 

aan de bedrijfsverplaatsing en met de verkoop van het kunstgrasveld. Met AVEK wordt een 

koopovereenkomst aangegaan met een opstalrecht dat de gemeente de mogelijkheid biedt 

de komende acht jaar gebruik te maken van het kunstgrasveld. Met de verkoop van het 

sportveld wordt de toekomstige uitbreiding van AVEK gewaarborgd.  

Het impliceert echter ook dat als AVEK het kunstgrasveld in 2028 daadwerkelijk nodig heeft 

de resterende veldcapaciteit voor de huidige gebruikers niet voldoende zal zijn om hun sport 

uit te kunnen blijven oefenen op De Ketting. De gemeente zal dan met een oplossing moeten 

komen om het capaciteitsgebrek te verhelpen. 

 

Histoarje 

Op 6 februari 2020 zijn de fractiespecialisten geïnformeerd met betrekking tot de mogelijke 

bedrijfsverplaatsing van AVEK B.V. in Surhuisterveen. Daarbij is er een toelichting gegeven 

op plannen van AVEK met betrekking tot de beoogde nieuwbouwlocatie en de gevolgen die 

dat met zicht meebrengt, namelijk: 

- De ontwikkeling van de nieuwe locatie (voormalig bosperceel) naar een 

bedrijfsbestemming (wijzigingsprocedure bestemmingsplan)  

- De 2e fase van de nieuwe bedrijfslocatie, de toekomstige beoogde bedrijfsuitbreiding, 

waarbij grond van de gemeente wordt aangekocht met het doel over acht jaar daar de 

uitbereiding te kunnen realiseren (eveneens wijzigingsprocedure bestemmingsplan) 

- De bestaande bedrijfslocatie aan de Groningerstraat 98 te herontwikkelen naar een 

woonlocatie met maximaal 40 wooneenheden (met behulp van een wijzigingsprocedure 

bestemmingsplan) 

- Verkoop van het kunstgrasveld kan herinrichting van (een deel van) van sportpark De 

Ketting tot gevolg hebben, en mogelijk ook verplaatsing, met de daarbij behorende 

randvoorwaarden en financiële implicaties. 

 

Te berikken effekt 

- AVEK B.V. krijgt, door middel van het wijzigen van het bestemmingsplan, de mogelijkheid 

een nieuwe fabriek met bijbehorende kantoren te realiseren op de beoogde locatie aan de 

Groningerstraat te Surhuisterveen. AVEK wordt daarbij de mogelijkheid geboden om over 

een termijn van minimaal 8 jaar eveneens de verwachte uitbreiding kan realiseren. 

- Op de huidige bedrijfslocatie wordt de mogelijkheid geboden, door middel van het 

wijzigen van het bestemmingsplan, een woningbouwplan van maximaal 40 

wooneenheden te ontwikkelen c.q. te realiseren. 
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- De huidige gebruikers van sportpark De Ketting krijgen van de gemeente de garantie dat 

er voldoende veldcapaciteit blijft, op het sportpark of elders, om hun sport uit te kunnen 

blijven oefenen. 
 

Arguminten 

1. Gemeente en AVEK hebben de duidelijke wens en doelstelling AVEK voor de toekomst 

voor Surhuisterveen te behouden; 

2. AVEK kan op de huidige productielocatie (Groningerstraat 98) de beoogde investeringen 

in een nieuwe productiefaciliteit en mogelijke toekomstige bedrijfsuitbreiding niet 

optimaal realiseren; 

3. Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het perceel gelegen ten oosten van 

Groningerstraat 124 (kadastraal bekend als gemeente Surhuizum 00 sectie B perceelnr. 

9249) maakt het mogelijk aan te sluiten bij bestaand ‘beleid en visie’ t.a.v. benutten van 

de industriezone; 

4. Verbetering woonkwaliteit/-genot in de directe woonkern door vermindering van de 

bedrijfsactiviteiten op de bestaande bedrijfslocatie aan de Groningerstraat 98 te 

Surhuisterveen;  

5. AVEK betaalt een marktconforme prijs voor het kunstgrasveld (op basis van 

onafhankelijke taxatie), en; 

6. Eén van de condities van de verkoop is, dat AVEK een recht van opstal op het perceel 

vestigt ten gunste van de gemeente. Het huidige gebruik van het kunstgrasveld kan dan 

nog tot 1 oktober 2028 worden voortgezet.  

 

 

 

Alternativen 

Als AVEK niet de zekerheid krijgt dat er na de bedrijfsverplaatsing naar het bosperceel op 

termijn een verdere uitbreiding mogelijk is, kan dat voor het bedrijf aanleiding zijn om te 

kiezen voor een nieuwbouwlocatie buiten de gemeente of buiten de regio.   

 

Kanttekenings/risiko’s 

1. Wanneer de verkoop van het perceel met het kunstgrasveld aan AVEK doorgaat betekent 

dat op termijn een herinrichting van het sportpark De Ketting en mogelijkerwijs 

verplaatsing van één van de huidige gebruikers. De omvang van de herinrichting en de 

hiermee samenhangende kosten zijn op dit moment onduidelijk. Team Sport heeft 

onderzoek gedaan naar de huidige capaciteit van de sportvoorzieningen op het sportpark. 

Hieruit is gebleken dat er momenteel, maar ook in de toekomst, al capaciteitsproblemen 

worden gesignaleerd. Deze problematiek en mogelijke gevolgen dienen nader te worden 

onderzocht en uitgewerkt. De uitkomsten van een dergelijk advies laat nog een tijd op 

zich wachten 

 

2. Er zijn onzekerheden als er veel partijen bij betrokken zijn om alle ontwikkelingen binnen 

de gestelde kaders te realiseren: 

- Provincie op het gebied van wonen en bedrijvigheid; 

- College en Gemeenteraad op het gebied van toewijzen woningcontingenten en 

wijziging bestemmingsplannen; 

- Volkshuisvestelijk advies op het gebied van toewijzen woningcontingenten, en; 

- Bezwaren van omwonenden op de wijziging van de bestemmingsplannen, waardoor de 

ontwikkelingen vertraging kunnen oplopen of de bestemmingswijzigingen mogelijk 

niet of in gewijzigde vorm gerealiseerd kunnen worden. 

 

3. De gemeente heeft vanuit de portefeuille Sport een aantal gesprekken gevoerd met de 

twee voetbalverenigingen en korfbalvereniging KV over het gebruik van sportpark ’t 

Ketting waarbij ook de capaciteit en het gebruik van de beschikbare faciliteiten zijn 
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besproken. Op basis van de eerste signalen uit deze inventarisatie kan worden 

geconcludeerd dat er door de groei van beide voetbalverenigingen en van de Feanstars 

(jeugdvoetbal) er momenteel een tekort aan ruimte op de velden is. Dit tekort wordt nog 

vergroot door het besluit van VV Surhuisterveen (zondagvoetbal) om het eerste en 

tweede elftal ook op zaterdag te laten spelen. Door het college wordt een aanvullend 

onderzoek opgestart, waarbij ook de korfbalvereniging wordt betrokken, om het totale 

capaciteitsprobleem in kaart te brengen. Dit onderzoek loopt nog. Op basis van dit 

onderzoek verwacht het college op termijn de raad te kunnen adviseren over 

toekomstscenario’s voor de sportvoorzieningen in Surhuisterveen. Waarbij de omvang 

van een eventueel capaciteitsprobleem in de huidige situatie wordt afgewogen tegen 

oplossingen en kosten. 

Een keuze over verkoop van het kunstgrasveld en levering daarvan in 2028, doorkruist op 

dit moment het vanuit de portefeuille sport lopende proces en leidt, wanneer zich geen 

grote veranderingen voor doen, ongetwijfeld tot een vergroting van een 

capaciteitsprobleem. Wanneer de raad instemt met de voorgestelde verkoop dan zal deze 

verkoop als ingrediënt voor het lopende proces worden meegenomen.  

 

4. Vorig jaar is er door de gemeente opdracht verstrekt een onderzoek uit te voeren naar 

aanleiding van het RIVM rapport ‘Verkenning milieueffecten bij kunstgrasvelden’. Doel van 

het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de gemeentelijke kunstgrasvelden die 

voorzien zijn van infill met rubbergranulaatkorrels en de mogelijke negatieve 

milieueffecten in kaart te brengen. Ook het kunstgrasveld in Surhuisterveen is 

opgenomen is dit onderzoek.  

Onlangs is het betreffende milieuonderzoek uitgevoerd, de resultaten van dit onderzoek 

en de daaruit voortvloeiende gevolgen zullen nog aan het college en de raad worden 

voorgelegd. Verwacht wordt dat dit in de loop van dit jaar zal gaan plaatsvinden.  

De grond wordt verkocht in de huidige staat, dus inclusief het kunstgrasveld. AVEK zorgt 

t.z.t. zelf voor het verwijderen van het kunstgrasveld en het bouwrijp maken van de 

grond. De kosten die uit het milieuonderzoek naar voren komen zijn voor de gemeente. 

Deze kosten staan los van de verkoop en zou ook bij renovatie/vervanging van het 

kunstgrasveld plaats moeten vinden. AVEK zal naar verwachting de grond in 2028 

bouwrijp gaan maken, de kosten die voortvloeien uit het milieukundig onderzoek zullen op 

dat moment worden verrekend.  

 

 

 

Finânsjes 

Het onderstaande kostenplaatje betreft alleen de directe gevolgen van de voorgestelde 

verkooptransactie.  

Stemt de raad in met deze transactie c.q. dit voorstel dan volgt een begrotingswijziging. 

Alle opbrengsten en kosten in deze overzichten komen ten gunste of ten laste van taakveld 

5.2 – sportaccommodaties. 

 

2020 
Opbrengsten Bedrag 

Verkoop van 1.06.80 ha (veld + inloopstrook) 235.000 

Verkoop van 598 m² (driehoek) 13.158 

Totaal 248.158 

Kosten Bedrag 

Versnelde afschrijving restant boekwaarde 126.276 

Saldo Bedrag 

Positief saldo van de voorgestelde transactie 121.882 
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2021 
Per 2021 levert deze transactie de volgende vrijval van kapitaallasten op: 

Vrijval Bedrag 

Jaarlijkse afschrijvingslast t/m 2030 12.628 

Jaarlijkse rente o.b.v. 0,5% restant boekwaarde (aflopend) 631 

 

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

Met een aantal direct aanwonenden van het ‘bosperceel’ heeft AVEK al kennismakings- en 

informerende gesprekken gehad. Er zijn nog geen overleggen geweest met alle omwonenden 

ook nog niet met o.a. het Plaatselijk Belang. AVEK wil in samenspraak met de gemeente 

starten met de informatievoorziening over de nieuwbouwplannen van zowel de huidige locatie 

als de nieuwe locatie aan omwonenden als de intentie- en de koopovereenkomst met de 

gemeente zijn getekend.  

Daarnaast zullen de reguliere informatie- en inspraakbijeenkomsten worden georganiseerd 

welke betrekking hebben op de nog te voeren planologische procedures.  

 

Kommunikaasje 

In de afgelopen periode zijn de sportverenigingen op sportpark De Ketting geinformeerd over 

de plannen van AVEK met betrekking tot de voorgenomen bedrijfsverplaatsing aan de 

Groningerstraat en de te verwachten bedrijfsuitbereiding op langere termijn. Ook zijn de 

verenigingen geinformeerd over het besluitvormingtraject van het college en de 

gemeenteraad om het kunstgrasveld te verkopen aan AVEK. 

Nadat het college en de gemeenteraad hebben ingestemd met de verkoop van het 

kunstgrasveld en na de ondertekening van de koopovereenkomst door de partijen zullen de 

direct omwonenden en de aangrenzende belanghebbenden gezamelijk door AVEK en de 

gemeente worden geinformeerd over de plannen van AVEK.  

Op korte termijn wordt besloten hoe deze informatieovereenkomst zal worden georganiseerd 

dit met betrekking tot het tijdstip en de dan geldende coronamaatregelen. 

 

Ferfolchtrajekt 

Na ondertekeningen van een intentieovereenkomst en de koopovereenkomst door AVEK B.V. 

zullen de verschillende onderzoeken en bestemmingsplanprocedures worden opgestart. 

Vanuit de gemeente zijn drie projectteams opgestart, te weten een: 

- Projectgroep aankoop en ontwikkeling bedrijventerrein voor de verplaatsing van AVEK; 

- Projectgroep herontwikkeling van de huidige locatie van AVEK tot woningbouw en; 

- Projectgroep beheer/sport die zich bezighoudt met de herinrichting van het sportpark en 

de daarbij behorende randvoorwaarden en financiële implicaties. 

 

 

Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. J.B.R. Wijma 

 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 

griffie in), 

punt nr.: @; 

 

 

Beslút: 

 

Wy stelle jo foar te besluten om:  

In te stemmen met de verkoop van het kunstgrasveld op sportpark De Ketting in 

Surhuisterveen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Achtkarspelen van  

Datum. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. J.W. van Hoppe MPM 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


