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ONDERWERP
Vervanging toplaag MHC Alliance

SAMENVATTING
Op grond van het Meerjarenonderhoudsplan Sportpark Groenendaal 2015-2024 en conform 
de begroting 2019 dient de toplaag van veld 3 bij MHC Alliance vervangen te worden. De 
huidige toplaag betreft een semi-zandkunstgrasveld. MHC Alliance heeft het verzoek gedaan 
bij de vervanging van deze toplaag, gepland voor de zomer van 2019, over te gaan tot de 
aanleg van een waterveld. De extra kosten van naar verwachting € 150.000 voor de aanleg 
van waterveld worden door de gemeente voorgefinancierd en door MHC Alliance aan de 
gemeente in 10 jaar terugbetaald. Het bedrag dat MHC Alliance jaarlijks aan de gemeente 
betaalt wordt gelijk gesteld aan de jaarlijkse kapitaallasten. De opwaardering van het veld is 
hiermee voor de gemeente dus budgetneutraal. Het college stelt voor medewerking te 
verlenen aan het verzoek van MHC Alliance.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Begroting 2019
Meerjarenonderhoudsplan Sportpark Groenendaal 2015-2024

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de verhoging van het bestaande krediet 

voor de vervanging van de toplaag van veld 3 bij MHC Alliance met € 150.000 ten 
behoeve van het realiseren van een waterveld en dit te verwerken in de 
Voorjaarsnota 2019.

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan 
de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019

besluit:

in te stemmen met de verhoging van het bestaande krediet voor de vervanging van de 
toplaag van veld 3 bij MHC Alliance met € 150.000 ten behoeve van het realiseren van een 
waterveld en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2019.

De raad voornoemd, 29 mei 2019

de griffier, de voorzitter,
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AANLEIDING
Op grond van het Meerjarenonderhoudsplan Sportpark Groenendaal 2015-2024 dient de 
toplaag van veld 3 bij MHC Alliance vervangen te worden. MHC Alliance heeft het verzoek 
gedaan bij de vervanging van deze toplaag, gepland voor de zomer van 2019, over te gaan 
tot de aanleg van een waterveld. De extra kosten van naar verwachting € 150.000 voor de 
aanleg van waterveld betaalt MHC Alliance zelf.

MOTIVERING
MHC Alliance beschikt momenteel over 5 hockeyvelden en 1 mini-hockeyveld. Veld 1 en 
veld 2 bij MHC Alliance zijn momenteel reeds watervelden De vereniging heeft de ambitie 
om naast de topteams bij de senioren en de jeugd ook de minder competitief ingestelde 
breedteteams nog meer kennis te laten maken met de ontwikkeling in de hockeysport en dus 
op watervelden te laten spelen. Twee watervelden voor een vereniging van zo’n 1700 leden 
is hiervoor niet voldoende. 

De huidige toplaag van veld 3 bij MHC Alliance betreft een semi-zandkunstgrasveld. 
Conform het Meerjarenonderhoudsplan Sportpark Groenendaal 2015-2024 stond de 
vervanging van de toplaag van voorgenoemd veld reeds gepland voor 2017. Het veld is dus 
inmiddels twee jaar afgeschreven, maar als gevolg van goed onderhoud is er sprake 
geweest van een verlengde levensduur. Inmiddels blijkt uit onderzoek van oktober 2018 dat 
bij veld 3 momenteel meerdere onvolkomenheden zijn en dat het schokabsorberend 
vermogen niet meer voldoet aan de norm. Weliswaar is er nog sprake van een resterende 
levensduur van 1 t/m 3 jaar gebaseerd op de vezellengte van de toplaag, maar gezien de 
verdere staat van het veld, is vervanging i.c. op dit moment wenselijk. Op deze wijze kan 
veilige sportbeoefening worden gecontinueerd. 

FINANCIËN
Het huidige krediet voor de vervanging van de toplaag is € 250.917. De extra kosten voor de
aanleg van een waterveld bedragen naar verwachting circa € 150.000. Deze kosten komen
voor rekening van MHC Alliance: de door MHC Alliance te betalen extra bijdrage voor de
aanleg van het waterveld wordt gelijk gesteld aan de jaarlijkse kapitaallasten en zal door
MHC Alliance gedurende de afschrijvingstermijn van 10 jaar aan de gemeente worden
terugbetaald. De uiteindelijke bijdrage wordt definitief vastgesteld als de werkelijke kosten
voor de aanleg van het waterveld bekend zijn. Dit is conform de procedure die gevolgd is bij 
de aanleg van waterveld 1 en waterveld 2. 

PLANNING/UITVOERING
16-4-2019: Besluit college van B&W
07-5-2019: Behandeling commissie Samenleving
29-5-2019: Besluit gemeenteraad


