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Beste fractieleden van De VrijeLijst, 
 
Op 29 augustus heeft u schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een 
waterkunstgrasveld voor MHCC. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.  
 

1. Kunt u het collegebesluit met de Raad delen, op grond waarvan ‘de gemeente’ besloten 
heeft de aanleg van het waterveld te financieren, de projectleiding en -uitvoering op zich 
neemt? 
 
Het college heeft geen besluit genomen over het financieren van de aanleg van het 
waterveld, de projectleiding en de projectuitvoering. Omdat uitvoering wordt gegeven aan 
bestaand beleid (raadsbesluit 13 februari 2020 ‘Vaststellen van het kader voor het 
aanleggen, vervangen, onderhouden en renoveren van kunststof buitensportvloeren’ en het 
kunstgrasbeleid) en de benodigde investering voor de vervanging van dit veld al is 
opgenomen in de begroting 2022 was het niet nodig een separaat besluit door ons college te 
laten nemen. Voor wat betreft de projectleiding en projectuitvoering, het is gebruikelijk dat de 
gemeente deze taken op zich neemt wanneer het gaat om projecten zoals de aanleg en 
vervanging van sportvelden. 
 

2. Om veilig te stellen dat de MHCC de exploitatielasten ook in de verre toekomst kan dragen 
zien wij van uw college graag de terugbetalingsregeling in die met de vereniging is 
afgesproken in de vorm van huur, gespecificeerd in meerkosten en opgave van de duur, in 
jaren/seizoenen. Wilt u die leveren? 
 
Het huurtarief voor dit tweede waterveld bedraagt op basis van de geoffreerde bedragen in 
het sportseizoen 2022/2023 in totaal € 19.000,- op jaarbasis. Wanneer na aanleg blijkt dat de 
aanlegkosten excessief hoger zijn dan de geoffreerde bedragen dan zullen gemeente en 
MHCC hierover met elkaar in overleg treden. 
 
Het bedrag van € 19.000,- bestaat, zoals gebruikelijk is, uit 1/3 van de investeringskosten 
van een zandveld vermeerderd met de meerkosten van het waterveld. 
 
Basishuur (gebaseerd op zandveld):   €   6.000,- 
Meerkosten waterveld:     € 13.000,- 
Huurtarief waterveld:    € 19.000,- per jaar 
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Dit huurtarief van € 19.000,- wordt vanaf sportseizoen 2023/2024 jaarlijks geïndexeerd op 
basis van CPB-prijsindexcijfer en in rekening gebracht zolang het waterveld door MHCC 
wordt gebruikt. 

  
 
3. Uw college is natuurlijk bekend met het besluit van de gemeenteraad over de verordening 

kunstgrasvelden op basis van zand, waaronder begrepen dat uitvoeringen die duurder zijn 
voor rekening en risico komen van de aanvrager. Ook voor de uitvoering in zand dient de 
verzoeker aan voorwaarden zoals een meerjarenvisie op leden(groei), financiële zekerheid, 
commitment van de koepelorganisatie te voldoen. Kunt u bevestigen dat deze procedure is 
gevolgd, het verloop hiervan met de raad is gedeeld, zoals ook dat de keuze van de 
vereniging voor de gemeente geen consequenties en/of risico’s zal hebben die de 
gemeentefinanciën en/of werkorganisatie BUCH op latere termijn (alsnog) nadelig kunnen 
belasten? 
 
Ja, wij zijn bekend met het kunstgrasbeleid en het separate besluit dat de raad heeft 
genomen over de meerkosten van kunststof buitensportvloeren die op verzoek van de 
aanvrager duurder zijn dan de ‘sober, doelmatig en efficiënt’- variant. Deze meerkosten 
komen voor rekening komen van de aanvrager. MHCC betaalt de meerkosten van het 
waterveld terug aan de gemeente, € 13.000,- per jaar.  
 
Er is voor ons geen enkele aanleiding om te ervoor te vrezen dat MHCC niet aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. MHCC is een vitale club met een gezonde financiële 
boekhouding en een toenemend aantal leden. Door het realiseren van een tweede waterveld 
verwacht de club nog meer leden aan te trekken. De vereniging heeft een voltallig bestuur en 
een duidelijke visie op de toekomst van de club. Het is niet gebruikelijk dat wij deze 
bevindingen voorafgaand aan de vervanging van een kunstgrasveld delen met de raad. 

 
4. In dezelfde publicatie rept de auteur dat de rugbyclub op hetzelfde complex er dankzij MHCC 

‘een veld bij’ krijgt, en MHCC hiervoor in de plaats een nieuw half hockeyveld met 
zandvulling krijgt op een ‘nader te bepalen locatie’. Een en ander is volgens de publicatie 
afhankelijk van verdere besluitvorming door de gemeente. Kunt u aangeven of deze passage 
correct is? Wie wordt hier met ‘de gemeente’ bedoeld, en hoe vindt de aanleg- en 
kostenafwikkeling plaats? 
 
Ja, deze passage is correct. Over de praktische invulling hiervan kunnen wij op dit moment 
nog geen uitspraken doen, wij doen op dit moment onderzoek naar alle mogelijkheden. Wij 
zeggen u toe dat wij u op de hoogte stellen wanneer er meer duidelijkheid is. 

 
 
5. De MHCC voorzitter spreekt in de publicatie over een akkoord dat met ‘de gemeente’ 

gesloten is. Kunt u aangeven welk akkoord hier wordt bedoeld? 
 

Vanaf het moment dat het tweede waterveld door MHCC in gebruik kan worden genomen 
gaan MHCC en CasRC tijdelijk veld 3 gezamenlijk gebruiken. Wanneer de mogelijkheid is 
gevonden om een nieuw half hockeyveld te realiseren komt veld 3 in zijn geheel tot de 
beschikking van CasRC.  
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Bij CasRC bestaat al langere tijd zeer dringend de behoefte aan een extra rugbyveld. In ons 
coalitieakkoord gaven wij daarom aan dat wij de regie zouden nemen om deze behoefte en 
die van de andere gebruikers op Wouterland in kaart te brengen en samen met de 
gebruikers te zoeken naar optimalisatie van deze sportaccommodatie. Wanneer wij in beeld 
hebben op welke manier de optimalisatie van Wouterland vorm kan krijgen stellen wij u 
hiervan op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
Dhr. W. van Twuijver 
secretaris 
 
 
  

 
 
 
 
Dhr. drs. A Mans 
burgemeester  

 


