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Geachte heer van Dijk,
U gaf aan: “Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit
voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg
uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de
senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan,
om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen. Een feit dat voor ons als Raadsleden
natuurlijk ook bekend was. Reeds in de winter van 2015 werd dit immers al door u aangegeven.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 van november vorig jaar hebben wij als Gemeenteraad
daarom € 145 000 beschikbaar gesteld om de staat van het veld drastisch te verbeteren en het
voetballen voor de leden van SV Brunssum weer mogelijk te maken. Van deze € 145 000 zou
ongeveer € 120 000 gezien kunnen worden als een voorinvestering op het aanleggen van een
kunstgrasveld mocht SV Brunssum in de toekomst gaan voldoen aan de daarvoor geldende
normen. U gaf ons toentertijd ook aan dat deze oplossing in goed overleg met het bestuur van SV
Brunssum tot stand is gekomen. Onderdeel van dit overleg zou tevens de afspraak zijn dat het
opknappen van het veld in de zomerstop van 2016 zou plaatsvinden.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1: “Blijft de afgesproken investering van €145 000 voor het verbeteren van de staat van de
velden van SV Brunssum overeind staan?”
Antwoord 1:
Ja. De totale kosten inclusief aanbesteding, directievoering/toezicht en 1 jaar onderhoud
bedragen, exclusief BTW € 136.200,-. Van dit bedrag kan een bedrag van ± € 121.200,- gezien
worden als voorinvestering in kunstgras.
Vraag 2: “Kunt u ons bevestigen dat een groot deel van deze €145 000 nog altijd als
voorfinanciering dient voor de aanleg van een kunstgrasveld als SV Brunssum aan de daarvoor
geldende normen voldoet?”
Antwoord 2:
Ja. Indien in de verre toekomst besloten wordt om bij SV Brunssum een kunstgrasveld aan te
leggen bedragen de totale kosten ± € 258.800,- i.p.v. ± € 380.000,-. Kortom een besparing van ± €
121.200,-.

Vraag 2a: “Zo ja, kunt u ons dan aangeven welke normen u hiervoor hanteert?”
Antwoord 2a:
Een kunstgrasveld wordt voornamelijk aangelegd indien er sprake is van overbespeling van de
grasmat en er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Gezien het huidige aantal actieve leden/teams
is dit bij SV Brunssum niet van toepassing en voldoet dit voetbalcomplex aan de gestelde VNGnormeringen (1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld). Derhalve wordt thans niet overgegaan tot de
aanleg van een kunstgrasveld.
Vraag 3: “Kunt u aangegeven waar het verschil van inzicht is ontstaan tussen hetgeen ons in de
Begrotingsvergadering is aangegeven over het overleg tussen het bestuur van SV Brunssum en u
als college ten aanzien van de staat van de velden?”
Antwoord 3:
De gemeente heeft steeds open en constructief overleg gevoerd met het bestuur van SV Brunssum
waarbij over de gekozen oplossingsrichting duidelijk gecommuniceerd is. Vanuit de vereniging is
op enig moment gekozen om via een open brief aandacht te vragen voor de problematiek van het
veld en voor de wens voor een kunstgrasveld.
Vraag 4: “Bent u voornemens naar aanleiding van de open brief vanuit SV Brunssum opnieuw met
hun bestuur in gesprek te treden?”
Antwoord 4:
Er hebben m.b.t. bovenvermelde problematiek diverse constructieve gesprekken plaatsgevonden
met het bestuur van de vereniging.
Vraag 5: “Is het college bekend met het feit dat SV Brunssum extra kosten heeft moeten maken als
gevolg van de slechte staat van de velden?”
Antwoord 5:
De gemeente heeft in overleg met het bestuur van de vereniging afgesproken dat van november
2015 t/m februari 2016 (of later) reeds een aantal zaaluren op de dinsdag, woensdag en vrijdag
uit voorzorg worden gereserveerd. Mocht het 2e speel-/trainingsveld niet bespeelbaar zijn dan
heeft men altijd de mogelijkheid om met teams uit te wijken naar de Brunnahal (2
achtereenvolgende uren). De uren in de Brunnahal worden niet in rekening gebracht. Ons zijn
geen kostenoverzichten van andere kosten ter beschikking gesteld.
Vraag 5a: “Zo ja, is dit probleem dan meegenomen in het overleg dat u met het bestuur van SV
Brunssum hebt gehad?”
Antwoord 5a:
De vaste reserveringen van de Brunnahal zijn destijds met de voorzitter van SV Brunssum
overeengekomen.
Vraag 6: “Kunt u ons nog eens aangeven waarom u in de zomer van 2015 nog geen actie heeft
ondernomen terwijl het probleem ook toen al bij u bekend was?”
Antwoord 6:
In onderling overleg tussen gemeente en SV Brunssum is besloten om in het voorjaar 2015 geen
actie te ondernemen inzake de renovatie van het hoofdveld gezien de activiteiten op en rondom het
veld in het kader van het Jubileumfeest.
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