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Anders:

Onderwerp : Afsluiting renovatie Sportpark De Grift

Advies : - Kennisnemen van de eindafrekening van het project renovatie 
Sportpark De Grift;

- Kennisnemen van de overschrijding met € 15.253 van het beschikbaar 
gestelde budget en de redenen hiervoor;

- Instemmen om dit bedrag te dekken uit de voorziening Sportpark De 
Grift;

- Na besluitvorming door het college dit voorstel als ingekomen stuk 
naar de raad sturen.
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Inleiding
Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Woudenberg besloten om € 369.500 beschikbaar te 
stellen voor de vervanging van het C-veld, de aanpassing van het D-veld en de realisatie van 
verlichting rondom het G-veld, kortweg de renovatie van het Sportpark De Grift. Deze renovatie 
is namens Stichting Sportpark de Grift, op basis van een door de gemeente goedgekeurd plan, 
uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden zijn kort na de zomer van 2017 begonnen en op 1 
september 2018 is het vernieuwde Sportpark feestelijk geopend. De laatste werkzaamheden 
zijn in het najaar van 2018 afgerond, waardoor de financiële balans van het project kan worden 
opgemaakt. Uit het eindoverzicht blijkt dat, zoals ook al eerder door de Stichting aan de 
gemeente was aangekondigd, door onvoorziene en noodzakelijke kosten het beschikbaar 
gestelde bedrag met € 15.253 is overschreden. Hieronder leggen we uit wat de reden van de 
overschrijding is en stellen we voor het bedrag te dekken uit de voorziening Sportpark De Grift.

Centrale vraag
Deelt u de mening dat de overschrijding met € 15.253 van het beschikbaar gestelde budget 
veroorzaakt is door onvoorziene, noodzakelijke kosten en bent u bereid de overschrijding te 
dekken uit de voorziening Sportpark De Grift?

Beoogd resultaat (wat)
Het uiteindelijke resultaat is een sportpark dat toekomstbestendig is, zodat meer 
Woudenbergse kinderen en volwassenen kunnen sporten. Dit draagt bij aan een gezonde 
leefstijl en sociale participatie.

Kader
Raadsbesluit inzake aanpassing Sportpark De Grift (6 juli 2017)
Gebruiksovereenkomst Stichting Beheer Sportpark De Grift (2016)
Onderhoudsplan Sportpark de Grift (Greenengineers 2015)

Argumenten
Voorafgaand aan de voorgenomen aanpassing van het Sportpark is een ontwerpraming 
gemaakt. Volgens deze raming was er een bedrag van € 396.000 nodig voor de renovatie. 

De benodigde investeringen waren als volgt opgebouwd:

Renovatie/aanpassingen Investering 

Vervangen toplaag C-veld € 121.000 

Vervangen sporttechnische laag C-veld € 91.000 

Hekwerk, sporttechnische elementen, verhardingen € 57.000 

Aanpassing D-veld € 87.000 

Voorbereidende werkzaamheden verlichting G-veld € 7.000 

Realisatie verlichting G-veld € 33.000 

Totaal € 396.000 

Op basis van een notitie van de Stichting zelf en het raadsbesluit dienden de Stichting en de 
verenigingen in totaal € 26.500 hiervan zelf bij te dragen, al dan niet door zelfwerkzaamheid. 
Dit bedrag bestond uit twee delen, namelijk € 16.500 voor de verlichting en € 10.000 voor de 
rest van de werkzaamheden. Door de gemeente werd uiteindelijk € 369.500 beschikbaar 
gesteld.

Zelfwerkzaamheid
De voetbalvereniging heeft € 16.500 van de kosten van de verlichting voor haar rekening 
genomen. Daarnaast hebben vrijwilligers werkzaamheden uitgevoerd die anders door de 
aannemer uitgevoerd hadden moeten worden en heeft de Stichting vele vrijwilligersuren 
gestoken in de begeleiding van het project. Op die manier hebben ze voor € 16.190 aan 
zelfwerkzaamheid verricht. In totaal is de bijdrage van de Stichting en de verenigingen dus € 
32.690. Hiermee hebben ze aan de voorwaarden van de subsidie voldaan.
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Renovatiewerkzaamheden volgens bestek
De renovatie is begeleid door Greenengineers onder andere voor wat betreft het opstellen van 
het bestek en de aanbesteding. De kosten van de werkzaamheden binnen het bestek kwamen 
uiteindelijk uit op een bedrag van € 344.361. Hiermee bleven deze met een overschot van € 
25.139, ruim binnen het begrootte bedrag.

Onvoorziene, noodzakelijke kosten
1. Aanleg noodbrug

In het bestek was uitgegaan van een aanrijroute naar het Sportpark via het parkeerterrein van 
De Camp. Hiervoor kon vanuit de gemeente echter geen toestemming worden gegeven. Het 
parkeerterrein De Camp wordt afgewaterd door een kwetsbaar drainage systeem (aquaflow). 
Kort voor aanvang van de werkzaamheden aan het Sportpark was de waterpassage van het 
systeem vernieuwd. Vervuiling en overbelasting van het terrein door materieel en dergelijke 
zouden moeilijk te herstellen verzakkingen van de bestrating veroorzaken en schade aan 
onderliggend afwateringssysteem. 
Er zijn verschillende opties bekeken en in samenspraak met de gemeente is toen besloten dat 
de aanleg van een noodbrug de beste optie was, gezien de doorlooptijd en de kosten. De 
noodbrug betekende het verzwaren en verbreden van de bestaande betonnen brug vanaf de 
Griftdijk om transporten tot 50t mogelijk te maken. De extra kosten voor de noodbrug kwamen 
uit op € 23.778.

2. Vervuilde grond
Tijdens de werkzaamheden bleek uit onderzoek dat de steagran-laag ofwel de oude 
sporttechnische laag de afgelopen vijftien jaar haar sporen had nagelaten. Het zink-gehalte in 
de grondlaag bleek een dermate hoge waarde te hebben dat de grond, die eigenlijk zou 
worden hergebruikt, moest worden afgevoerd. Uit eerdere proefboringen was deze vervuiling 
niet gebleken. De extra kosten voor de vervuilde grond waren        € 16.614.

De noodbrug en de vervuilde grond stelden de Stichting voor onvoorziene extra kosten van in 
totaal € 40.392. Minus het overschot op de voorziene werkzaamheden leidt dit tot een 
overschrijding van € 15.253 op het beschikbaar gestelde budget. Beide onvoorziene posten 
waren noodzakelijke kosten. De Stichting heeft de tegenvallers meteen bij de gemeente 
gemeld en de oplossingen zijn in samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. Volgens 
de beheerovereenkomst worden renovaties voor rekening van de gemeente uitgevoerd en de 
aard van de kosten zijn ook zodanig dat ze voor rekening van de gemeente behoren te komen. 
Daarom stellen wij voor om de overschrijding te dekken uit de voorziening Sportpark De Grift.

Duurzaamheid
Bij de renovatie van het Sportpark waren vele vrijwilligers betrokken. Op deze manier draagt 
het bij sociale cohesie. Daarnaast is het sportpark hiermee toekomstbestendig, zodat meer 
Woudenbergse kinderen en volwassenen kunnen sporten. Dit draagt bij aan een gezonde 
leefstijl en sociale participatie.
De afvoer van vervuilde grond van de sportpark draagt bij aan het milieu. 

Draagvlak
De renovatie is tot stand gebracht door inzet van vele vrijwilligers van de verenigingen en met 
grote inzet van de Stichting Sportpark De Grift.

Financiële consequenties

Uitgaven Afwijking t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/ 
Structureel

Rapporteren aan raad 
d.m.v.

€ 384.753 € 15.253 1. Samenleving Incidenteel Agenderen voor de raad 
als ingekomen stuk.

De renovatie van het Sportpark heeft geleid tot een incidentele extra kostenpost van 
€ 15.253. Deze kan worden gedekt ten laste van de voorziening Sportpark De Grift. In de 
voorziening Sportpark De Grift is ruimte om de extra kostenpost uit te dekken.
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Aanpak/uitvoering
Wanneer u instemt met het voorstel wordt het bedrag aan de Stichting Sportpark De Grift 
overgemaakt. En wordt dit voorstel als ingekomen stuk naar de raad gestuurd.

Bijlagen
Excelbestand eindoverzicht renovatie
Rapport bodemonderzoek
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