
 
 
 
 
 
 

 

 

Samenvatting 

De voetbalvelden van vv Boskant liggen verspreid over 2 locaties. Eén wedstrijd-/trainingsveld ligt 

aan de Populierenlaan. Dit is een ongewenste en onveilige situatie. Voorgesteld wordt om alle 

sportvoorzieningen te concentreren op sportpark de Scheken. Hiervoor wordt wedstrijdveld 2 

omgebouwd tot kunstgras wedstrijd-/trainingsveld. 

 

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad 

 

 

Behandeling in commissie 

21 april 2022 

 

Ontwerpbesluit gemeenteraad 

Het beschikbaar stellen van een krediet van € 609.900 incl. btw voor de aanleg van een 

kunstgrasveld voor vv Boskant. 

 
Waarom naar de raad 

Beschikbaar stellen van een krediet 

 

Aanleiding 

De voetbalvelden van vv Boskant liggen verspreid over 2 locaties. De wedstrijdvelden en alle 

ondersteunende voorzieningen (kleedlokalen, bergingen en verenigingsruimten) liggen op 

sportpark de Scheken aan de Hazelaarstraat.. Het trainingsveld ligt aan de Populierenlaan. Dit is 

een ongewenste en onveilige situatie. Voorgesteld is om alle sportvoorzieningen te concentreren 

op sportpark de Scheken. Dit kan als wedstrijdveld 2 wordt omgebouwd tot kunstgras wedstrijd-

/trainingsveld. Het veld aan de Populierenlaan kan worden afgestoten.  
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Argumenten 

1. Concentratie op sportpark de Scheken is efficiënter en voorkomt onveilige situaties 

Voor de trainingen van de meeste jeugd- en seniorenteams moet vv Boskant gebruik 

maken van het trainingsveld aan de Populierenlaan. Omdat de kleedlokalen en bergingen 

zijn gesitueerd op sportpark de Scheken moeten spelers zich melden op het sportpark en 

zich vervolgens met de benodigde trainingsmaterialen verplaatsen naar de locatie aan de 

Populierenlaan en deze veelal in het donker oversteken. Dit is een ongewenste situatie, 

zeker voor de jeugdspelers. 

 

2. Afstemming op capaciteitsbehoefte en vermindering van onderhoudskosten. 

Vv Boskant is een vereniging met een stabiel ledenbestand, waarbij de laatste jaren 

sprake is van groei in de jeugdafdeling. Verhoudingsgewijs houdt dit gelijk tred met de 

groei van het aantal leerlingen op basisschool St. Franciscus. De capaciteitsbehoefte van 

vv Boskant is op dit moment bepaald op 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Op 

sportpark de Scheken is ruimte voor 2 voetbalvelden en een trainingshoek, te weinig om 

in de capaciteitsbehoefte te voorzien. Intensiever gebruik (door trainingen) van de 

aanwezige velden leidt tot een dusdanig kwaliteitsverlies dat er in de herfst nog slechts 1 

veld voor het spelen van wedstrijden beschikbaar is. Door het ombouwen van een 

natuurgrasveld in een kunstgrasveld kan wel in de capaciteitsbehoefte worden voorzien. 

Door de aanleg van een kunstgrasveld nemen de onderhoudskosten voor de gemeente af 

(1 kunstgrasveld ten opzichte van 2 natuurgrasvelden).  

 

3. Kunstgras op sportpark de Scheken is van meerwaarde voor MFA Boskant. 

Op dit moment worden de mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie voor de 

basisschool, kinderopvang, gymzaal en sportverenigingen op haalbaarheid onderzocht. 

Hiervoor is eerder een voorbereidingskrediet van € 50.000 excl. btw beschikbaar gesteld. 

Aan dit onderzoek werken alle participanten mee. De voorkeurlocatie voor het MFA is 

sportpark de Scheken. In dat geval worden de bestaande accommodaties - die allen aan 

vervanging toe zijn – gesloopt en opgenomen in de MFA en kunnen de bestaande 

voetbalvelden worden gehandhaafd. De voorgestelde ombouw van veld 2 in een 

kunstgrasveld zal dan van grote meerwaarde zijn voor met name de basisschool en de 

kinderopvang die buiten de trainingstijden van de voetbalvereniging onbeperkt gebruikt 

kunnen maken van het kunstgras sportveld. 

 

Kanttekeningen 

nvt 

 

Communicatie 

De besluitvorming zal worden gecommuniceerd met de voetbalvereniging en de overige partners 

in de voorbereidingsgroep MFA Boskant. 

 

Participatie 

We zijn al geruime tijd met vv Boskant in gesprek over het oplossen van de problemen met 

betrekking tot de situering van haar sportvelden. Tevens is dit onderwerp van gesprek in het 

participantenoverleg van MFA Boskant. Met aandacht voor haar eigen problematiek zet de 

voetbalvereniging zich zeer coöperatief in voor de realisatie van een MFA in Boskant. 
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Duurzaamheid 

Voor de realisatie van het kunstgrasveld wordt gebruik gemaakt van de laatste 

verduurzamingstechnieken. In combinatie met MFA Boskant zal het kunstgrasveld een voor 

Boskant maximale bespelingsintensiteit krijgen, hetgeen perfect past in het duurzame karakter 

van een dergelijk veld. 

 

Financiële toelichting 

In de kadernota 2022 is een bedrag van € 682.500 incl. BTW (€ 587.000 excl. BTW) 

beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld. Dit betreft een nieuwe 

investering welke de lange route volgt. In de begroting 2022 zijn de volledige 

kapitaallasten hiervan reeds opgenomen (FCL5150).  

Van het totale bedrag is een gedeelte van € 72.600 incl. BTW (€ 60.000 excl. BTW) 

beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet en geraamd op FCL51118 Aanleg 

kunstgrasveld Boskant.  

  

Het restantbedrag van € 609.900 incl. BTW is nu beschikbaar te stellen en bij te ramen in 

de begroting 2022 op FCL51118. Voor de kapitaallasten is reeds dekking aanwezig 

binnen de bestaande begroting op FCL5150. 

 

Planning 

De realisatie is gepland eind 2e kw/begin 3e kw 2022 en de. Ingebruikname in september 2022. 

 

Rechtsbescherming 

nvt 

 

Monitoring en evaluatie 

Nvt 

 

Bijlagen 

 

 

Onderliggende documenten 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, 
De secretaris, 
 
 
 
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA 

De burgemeester, 
 
 
 
ir. C.H.C. van Rooij 
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De raad van de gemeente Meierijstad, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022 

 

Besluit gemeenteraad: 

het beschikbaar stellen van een krediet van € 609.900 incl. btw voor de aanleg van een 

kunstgrasveld voor vv Boskant. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 mei 2022 

 
De raad voornoemd, 
De griffier, 
 
 
 
A.F.J. Franken 

De voorzitter, 
 
 
 
ir. C.H.C. van Rooij 

 


