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Onderwerp
Renovatie atletiekbaan Steenbergen

Steenbergen; 17 juli 2018

Aan de Raad,
Wij informeren u hierbij over de knelpunten die zijn geconstateerd bij de renovatie van de atletiekbaan in 
Steenbergen, en de aanpak daarvan.
Dit jaar staat de renovatie van de toplaag van de atletiekbaan in Steenbergen gepland. Deze toplaag is 
10 jaar geleden aangebracht en heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar. De renovatie staat gepland 
voor augustus - september 2018. Voor de renovatie van de toplaag is C 170.000,- opgenomen in de 
begroting.

Onderzoek bouwteam
Om gebruik te maken van eikaars specifieke kennis op dit terrein en om in een vroeg stadium - nog vóór 
uitvoering- mogelijke knelpunten te signaleren, is bewust gekozen om met een bouwteam te werken. Dit 
bouwteam bestaat uit een medewerker van de gemeente, aannemersbedrijf Antea, adviesbureau Kybys 
en vertegenwoordiging van de atletiekvereniging SV Diomedon. Op deze wijze wordt de vereniging aan 
de voorkant nauw betrokken bij te maken keuzes in de aanpak van de renovatie.
Uitkomst vooronderzoek
Tijdens de vooronderzoeken van het bouwteam is een probleem geconstateerd met betrekking tot de 
baanconstructie en de inrichting van de atletiekvoorziening, waardoor de beoogde werkzaamheden niet 
uitgevoerd kunnen worden binnen de gestelde kaders. Bij deze onderzoeken kwam naar voren dat de 
bestaande onderconstructie niet meer voldoet, waardoor de nieuw aan te brengen toplaag niet aan de 
gestelde dempingseisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) kan voldoen. De kans dat 
de gerenoveerde baan bij oplevering afgekeurd zou worden is hierbij reëel. Het risico om toch door te 
gaan met de geplande werkzaamheden was te groot, mede gezien de hoge kosten die hiermee gemoeid 
zijn.
Normen KNAU
Bij de beoordeling van de renovatie is de KNAU op voorhand betrokken. Naast de eisen die aan de te 
renoveren baan worden gesteld, kijkt de KNAU gelijktijdig naar alle componenten die binnen de baan 
vallen. Hierbij wordt in dit geval ook gekeken naar de hoogspring-, verspring-, poolstokhoog-, discuswerp- 
, kogelslingerkooi,- en speerwerpvoorziening. Deze voorzieningen zijn niet in eigendom van de 
gemeente, maar vallen onder verantwoordelijkheid van SV Diomedon. Conform de normering van de 
KNAU voldoen deze voorzieningen ook niet meer aan de eisen. Wanneer er geen aanpassingen 
plaatsvinden aan de atletiekbaan (totale voorziening) mogen deze voorzieningen nog gebruikt worden tot 
2024. Echter, op het moment dat de gemeente de atletiekbaan gaat renoveren of vervangen, dienen 
gelijktijdig álle aanwezige voorzieningen te voldoen aan de nieuwe eisen. In dit geval zou ook SV 
Diomedon aanzienlijk moeten investeren in hun voorzieningen. Op dit moment is nog niette overzien wat 
dit in financiële zin betekent.



Projectplan
Gezien de omschreven problematiek is met de renovatie van de baan pas op de plaats gemaakt. Voor 
amateursporters is de atletiekbaan nog gewoon te gebruiken, en de voorzieningen op de baan zijn goed. 
Een projectgroep bestaande uit medewerkers van Beheer (ruimte en accommodaties) en het team 
Welzijn S Zorg (sportbeleid) maakt middels een projectplan een verdere analyse van de situatie. Samen 
met het bouwteam onderzoeken zij welke investeringen er nodig zijn voor de totale renovatie van de 
atletiekbaan, wat de financiële draagkracht is van SV Diomedon én of er op de korte termijn dispensatie 
mogelijk is van de KNAU, na bijvoorbeeld enige herstelwerkzaamheden. Het projectplan gaat in op de 
juridische aspecten, de financiële consequenties voor de gemeente en SV Diomedon, de technische 
aspecten en het aanbestedingsproces. Dit projectplan zal worden aangeboden aan het college. We 
zullen u tegen die tijd nader informeren.
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