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Motie "Kunstgrasveld HBC" 

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 6 november 2015 

Constaterende dat: 
Op en om het Sportpark Groenendaal de afgelopen jaren door de gemeente circa € 2,7 miljoen 
geInvesteerd is; 
De Stichting Sportpark HBC eigenaar en beheerder is van het sportpark van HBC; 
HBC-Voetbal de grootste voetbalclub is van Heemstede en het ledental van de laatste 10 jaar is 
gestegen van 635 in 2005 tot 1100 in 2015, vooral door de groei van damesvoetbal en G-voetbal; 
Volgens de richtlijnen van de KNVB HBC 6 wedstrijdvelden en 3 trainingsvelden nodig heeft, 
waarbij een kunstgrasveld meetelt als een 1 wedstrijdveld plus 1 trainingsveld; 
HBC Voetbal momenteel beschikt over 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden; 
HBC Voetbal met omzetten van een trainingsveld in een kunstgrasveld zou beschikken over 5 
wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden; 
Een eerder subsidiebezoek voor een tweede kunstgrasveld door HBC Voetbal in 2012/2013 is 
ingetrokken vanwege de financiele situatie van de gemeente destijds. 

Overwegende dat: 
Het belangrijk is dat de voetballers van HBC Voetbal met plezier, veilig en blessurevrij kunnen 
voetballen en tweemaal per week kunnen trainen; 
De Stichting Sportpark HBC in staat moet worden gesteld om het sportpark HBC op lange termijn 
exploitabel te houden; 

- Het belangrijk is voor de gemeente Heemstede als aantrekkelijke woongemeente om de 
sportvoorzieningen op peil te houden, omdat sport bijdraagt aan meer bewegen en daardoor 
minder overgewicht; 
Clubs als HBC Voetbal ook bijdragen aan de sociale cohesie, waardoor minder beroep gedaan 
hoeft te worden op andere voorzieningen van de gemeente; 

- Al onderhandeling gaande zijn met HBC om een extra kunstgrasveld te realiseren in 2016. 
De afweging voor de aanleg van een kunstgrasveld bij HBC gemeentebreed moet worden 
gemaakt. 

Verzoekt het college: 
- 	Om zo spoedig mogelijk te komen met een voorstel, en de benodigde financiele middelen om in 

2016 een extra kunstgrasveld voor HBC Voetbal te realiseren. 

Gaat over tot de orde van de dag. 
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Marieke Waterlander 

Heemstede, 6 november 2015 
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