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Steenbergen, 6 september 2013 

Geachte raadsleden en college van B&W, 

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 2 september j l . waarin de heer Patrick Balemans van de KNVB een 
verhelderende presentatie heeft gegeven m.b.t. kwaliteit en capaciteit van de sportvelden en hoe de 
voorschriften van de KNVB/VNG te interpreteren, kunnen wij het volgende concluderen. 

Kwaliteit van de velden 
De heer Balemans toont op basis van diverse indicatoren aan dat de velden op het sportpark niet op de 
juiste wijze zijn en worden onderhouden. Hij spreekt over, en toont de aanwezigen, de onkruiden 
''weegbree'' en ''varkensgras'', waarschijnlijk door verdichting in de grond. Ook worden de velden 
onvoldoende gesproeid. De heer Balemans verwacht grote problemen met betrekking tot de 
bespeelbaarheid van de velden voor het huidige voetbalseizoen ( t /m mei 2014). 

Conclusie: Ondanks het aanwezige Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) zijn de velden nog steeds niet 
van een kwalitatief goed niveau, er moet jaarlijks gecontroleerd gaan worden op de 
werking en uitvoering van het MOP. De velden dienen sterk verbeterd te worden. 

Capaciteit 
De behoeftebepaling van de KNVB (zie bijlage) geeft aan dat VV Steenbergen aan 3 wedstrijdvelden 
voldoende heeft en laat indicatief zien dat onze vereniging 2 trainingsvelden nodig heeft ter grootte van 
wedstrijdvelden (volgens KNVB richtlijnen). 

Uit de maatwerkberekening training (zie bijlage) van de heer Balemans blijkt dat VV Steenbergen NET 
voldoende zou hebben aan 2 natuurgras trainingsvelden ^ 2 x 700 uur = 1400 uur, met als uitgangspunt 
goed beheer en onderhoud en volledige speelveldafmetingen). Belangrijk is hierbij te vermelden dat de 
heer Balemans, zoals ook al aangegeven op de bijeenkomst van 02 september j l . , nog GEEN rekening heeft 
gehouden met nevenactiviteiten zoals BSO, Kleine Tour, Toernooien, Vriendschappelijke en 
Bekerwedstrijden, onze kabouterteams, sportdagen etc. VV Steenbergen heeft op basis van de huidige 
teams een indeling proberen te maken voor het seizoen 2014-2015 en komt daarbij tot de conclusie dat, bij 
een inzet van 2 wedstrijdvelden als trainingsvelden van 18.30 tot 21.30 uur, NIET alle teams ingedeeld 
kunnen worden. 

Conclusie: Er dient een oplossing te komen voor het capaciteitsprobleem want bovenstaand gaan we 
er vanuit dat er ten eerste 3 wedstrijdvelden ingezet worden voor ALLEEN het spelen van 
competitiewedstri jden. Hier mag dus niet meer op getraind worden. Als tweede zal 
er minimaal 1 kunstgrasveld moeten komen waarop zowel op trainingen als wedstrijden 
kunnen worden afgewerkt, zodat er 1 natuurgrasveld (huidig wedstrijdveld) gebruikt kan 
worden voor trainingen. 

Voorschriften KNVB f VNG. 
VV Steenbergen en de gemeente moeten de nieuwe voorschriften van de KNVB/VNG hanteren omdat de 
oude zijn komen te vervallen. Met andere woorden, alle nevenactiviteiten op het sportpark maar ook alle 
beker- en vriendschappelijke wedstrijden, toernooien, kabouters en het werkelijke trainingsschema 
(maatwerkberekening KNVB) moeten worden meegeteld en gehanteerd in de capaciteitsberekening. 

Conclusie: VV Steenbergen voldoet aan alle criteria uit het gemeentelijk sportbeleidsplan om in 
aanmerking te komen voor kunstgras voetbalvelden. 
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Advies: De heer Balemans adviseert de gemeente en VV Steenbergen, gezien de staat van de 

huidige velden, om niet te kiezen voor hybridegrasvelden maar voor 
kunstgrasvelden. Quote: "Naar wat ik nu gezien heb, verwacht ik grote problemen 
met de hybridevelden binnen 2 of 3 jaar". De huidige velden moeten een kwaliteitsimpuls 
krijgen omdat de vereniging wordt opgezadeld met grote problemen. Afgelastingen zullen 
nu onvermijdelijk zijn! 

Eindconclusie: VV Steenbergen conformeert zich naar het deskundig advies van de heer Balemans 
en ziet af van de aanleg van 2 hybridevelden en verzoekt u voor de aanleg van 1 
maar eigenlijk 2 kunstgrasvelden. Daarnaast is het zaak dat er een goed Meerjaren 
Onderhouds Plan komt met daarin afspraken over het onderhoudsprogramma waarmee 
niet alleen de natuurgrasvelden in optimale conditie blijven maar ook de kunstgrasvelden. 

VV Steenbergen vraagt de gemeente om de optie voor aanleg van 2 kunstgrasvelden zeker als overweging 
en mogelijk scenario mee te nemen in de uiteindelijke beslissing. De aanleg van twee kunstgrasvelden is 
een aanzienlijke investering, echter hier staat wel tegenover dat de aanschafkosten per veld minder zijn 
(volume inkoop), besparing in onderhoudskosten in de komende jaren (geen groot onderhoud van een 
tweede natuur grasveld) en voor VV Steenbergen de mogelijkheid om haar groeiambities volledig te 
kunnen uitvoeren. 

De scenario's even op een rijtje voor u: 

1. VV Steenbergen vervangt 1 natuurwedstrijdveld door een kunstgrasveld. 
Scenario: 1 Kunstgrasveld ^wedstr i jdveld) en 2 natuurwedstrijdvelden (hoofdveld en bijv. veld 1). 

Hierdoor kan het kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld (bijv. veld 4) ingezet worden als 
trainingsvelden. Aan de ene kant een mooi scenario omdat kunstgras tot wel 1.200 uur 
bespeeld kan worden wat tezamen met het trainingsveld van 700 uur resulteert in een 
capaciteit van ± 1.900 uur. Verkijk u echter niet te veel op deze hoeveelheid uren. Het 
biedt opties voor alles wat we graag zouden willen organiseren buiten de 
trainingsdagen om. Dit neemt niet weg dat er in de beschikbare ti jd van maandag tot 
en met donderdag van 18.30 tot 21.30 uur nog steeds NIET ALLE teams op ingedeeld 
zouden kunnen worden. 

2. VV Steenbergen vervangt 2 natuurwedstrijdvelden door kunstgrasvelden. 
Scenario: 2 Kunstgrasvelden ^wedstr i jdvelden) en 1 natuurwedstrijdveld (bijv. hoofdveld). 

Hierdoor kunnen de beide kunstgrasvelden ingezet worden voor zowel wedstrijden als 
trainingen en kan het natuurgrasveld (bijv. veld 4) mede ingezet worden om ALLE teams 
op in te delen. In eerste instantie een kostbaarder scenario maar met het oog op de 
toekomst waarbij de vereniging weer terug op niveau wil komen tot aantal teams 
van minimaal 35, zomeravondcompetities en een besparing op "lastige" 
onderhoudskosten van natuurgrasvelden, zeker de moeite van het overwegen waard. 

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om samen met u verder te praten over de inhoud en 
(on)mogelijkheden van de diverse scenario's. Wij wensen u allen veel wijsheid toe. 
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