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Onderwerp
Vervanging toplagen à verzoek Padelbanen TV Steenbergen

Steenbergen; 22 november 2022 

Aan de Raad,

Inleiding
De tennisbanen bij TV Steenbergen zijn aan vervanging toe, daarnaast bestaat de wens om 
padelbanen aan te leggen. De vereniging huurt de tennisaccommodatie aan de Wipstraat in 
Steenbergen van de gemeente. Het vraagstuk rondom privatisering staat nog open. Er zijn in het 
verleden voorstellen gedaan omtrent privatisering maar er zal nu opnieuw gekeken worden naar 
een aantal scenario's.

Proces
Op 11 oktober 2022 is er een overleg geweest bij TV Steenbergen daar zijn de volgende 
onderwerpen besproken: vervanging toplagen, privatisering, padelbanen en LED- verlichting. 
Daar zijn de volgende afspraken gemaakt:

» De gemeente is verantwoordelijk voor de vervanging van de toplagen tennisbanen.
Vervanging van het aantal toplagen tennisbanen wordt nader bekeken.

» De tennisvereniging is aan zet voor het maken van een plan voor de padelbanen en het 
aanvragen van de lening (informatie hierover is verzonden naar de voorzitter).

« Het streven is om de besluitvorming omtrent de toplagen en de padelbanen na het 
zomerreces 2023 te laten plaats vinden.

» Gemeente gaat in gesprek met financiën omtrent scenario's voor het privatiseringsstuk 
» De gemeente heeft adviesbureau Van Middelkoop ingeschakeld.
« De aanbesteding omtrent de toplaag zal tegelijk gebeuren in combinatie met de 

vervanging van de toplaag bij tennisvereniging Nieuw-Vossemeer.

Op 2 november 2022 is het vervolg overleg geweest bij TV Steenbergen. Adviesbureau van 
Middelkoop sloot hierbij aan. Tijdens dit gesprek is het voornamelijk over inhoudelijke zaken 
omtrent vervanging toplagen en aanleggen padelbanen gegaan. Dhr. van Middelkoop heeft 
advies gegeven en vragen beantwoord die de club had. Hier zijn de volgende zaken naar voren 
gekomen:

» Onderzocht wordt om en tweetal tennisbanen op te offeren voor mogelijke padelbanen.
» De baan verlichting is van de tennisvereniging.
» Er is advies gegeven om uit te zoeken bij vergunningen wat de normen zijn met 

nadrukkelijk het geluid ten opzichte van de omgeving en het aanleggen van de 
padelbanen .

» Conditiemeting ten behoeve van club en kleedgebouw wordt ingepland dit ten behoeve 
van het vraagstuk privatisering .

« De landmeters zijn ingeschakeld om de situatie in te meten.
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Er is een vervolg afspraak ingepland op 13 december 2022.

Aanpak

1. Beleidskeuze
Voorafgaand aan de keuze m.b.t. de technische ingreep maken we een expliciete beleidskeuze 
over de manier waarop wij als gemeente de functie tennis in Steenbergen en Nieuw- 
Vossemeer willen faciliteren. Deze beleidskeuze komt tot stand in overleg met beide 
tennisverenigingen. Bij TV Steenbergen is privatisering hiervan een onderdeel.

2. Technische uitwerking
Uitgaande van de gemaakte beleidskeuze werken we een optimale technische oplossing uit. 
Deze technische uitwerking komt tot stand in overleg met de KNLTB I KIWA-ISA Sport, die 
specifieke technische criteria hanteert voor verschillende oplossingen.

3. Financiële uitwerking
De financiële uitwerking is op dit moment nog niet inzichtelijk. Aan de hand van de gekozen 
technische oplossing werken we de financiële informatie uit: investering, jaarlijkse lasten, 
aanpassing begroting, kostprijsdekkende huur, SPUK-regeling voor gemeente (BTW 
teruggave).

4. Besluitvorming
Beleidskeuze, technische uitwerking, kostenplaatje en (beleids)overeenkomsten werken we uit 
in een college- en raadsvoorstel.

5. Uitvoering en implementatie
Nadat uw raad een besluit genomen streven we ernaar om de aanbesteding op te starten. Het 
een en ander is afhankelijk van planning en aannemers. Daarbij zal er ook een actualisatie van 
de huurovereenkomst plaatsvinden.

De technische uitvoering betreft voorbereiding, aanbesteding en uitvoering, met 
doorlooptijden zoals in de bovenstaande planning is opgenomen. Bij de aanbesteding wordt 
het Inkoopbureau betrokken.

De implementatie betreft het overleg met de tennisverenigingen over de ingebruikname en het 
actualiseren van de betreffende gebruiksafspraken, huurovereenkomsten en subsidie- 
overeenkomsten.
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Raming tijdplanning

Planning vervanging toplaag tennisaccommodaties Steenbergen en Nieuw-Vossemeer

Onderwerp 2022 2023 2024
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S 6 7 |8 9 10 11 1?

1. Voorbereiding
Bouwteam /programma van eisen
Varianten privatisenng
Opstellen renovatieplan
Mogelijkheden en onmogelijkheden
Advies Inkoopbureau
Overleg tennisverenigingen
Financiële uitwerking
Concept huurovereenkomst / kostendekkende huur

2 Besluitvorming
Concept adviesnota gereed
Conceptadvies bespreken in PoHO
Oordeels vormende raad
Besluitvormende raad 1

3. Uitvoering/implementatie
Uitwerken aanbestedingsstukken
Overleg tennisverenigingen
Aanbesteding
Uitvoering nader te bepalen
Oplevering naderte bepalen

-

Aanbesteding en uitvoering

De planning is onder voorbehoud omdat we te maken hebben met verschillende factoren die van 
invloed zouden kunnen zijn op de planning voor zowel de aanbesteding als uitvoering. Hierbij te 
denken aan:

* Planning verengingen 
« Weersomstandigheden 
» Voorradige materialen 
» Leveranciers 
« Planning aannemers

In een later stadium zal hier meer duidelijkheid over komen.
In het maatschappelijk vastgoed en accommodatie beleid wordt bezien hoe het 
toekomstperspectief verhoudt ten opzichte van de andere tennisverenigingen en het 
eigenaarschap van de accommodaties.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris, de burġemáester,

ít, MBA
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