Gelijke monniken, gelijke kappen
Hockey profiteert van aanleg kunstgras door gemeente
Het voetbal krijgt traditioneel vaker kunstgras van de gemeente dan hockey en huurt vervolgens het veld. Hockeyclubs zijn hierdoor per
saldo veel duurder uit. De gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt aan die ongelijkheid een eind: vanaf eind 2009 heeft ze de Kunstgrasnota in
werking gesteld, waarin staat dat de gemeente bij álle verenigingen de benodigde kunstgrasvelden aanlegt. Daarmee wordt een oude scheve verhouding rechtgetrokken.
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De laatste jaren is de opkomst van kunstgras in
de voetbalsport gigantisch geweest, met name
nadat de Fifa het voetbal op kunstgras toestond
en vervolgens de KNVB de rubber infill kunstgrasmat goedkeurde voor voetbalwedstrijden tot
en met de hoofdklasse van het amateurvoetbal
en het betaald voetbal. Gemeentes leggen voor
verenigingen graag kunstgrasvelden aan omdat
ze de speelcapaciteit vergroten, maar ook omdat
ze soms de druk vanuit clubs niet kunnen weerstaan. Veel gemeenten borduren voort op de
traditie dat zij bij voetbal in de velden voorziet
en ze verhuurt. We zouden bijna vergeten dat
andere sporten ook gebruik maken van kunstgras. Tennis en korfbal maken ook al veel gebruik
van kunstgras en in het buitenland spelen al heel
wat rugbyclubs op kunstgras. Maar vooral binnen de hockeysport is kunstgras al decennialang
gemeengoed. Sinds de introductie van het waterveld is hockey speltechnisch gezien ondenkbaar
geworden zonder kunstgras, maar in tegenstelling tot de voetbalclubs financieren hockeyverenigingen van oudsher vaak zelf hun velden of
financieren het voor het leeuwendeel, evenals
de vaak geprivatiseerde tennisverenigingen in
Nederland. Ongeacht wat daar de oorsprong van
is, de verhouding is scheef.

“Een bijdrage van 40 duizend
euro is natuurlijk heel wat
anders dan alle kosten voor
rekening nemen”
Van ongelijkheid naar gelijkheid
En daar wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch een
einde aan maken met de Kunstgrasnota, die alle
sporten een gelijke behandeling garandeert in de
tegemoetkoming bij kunstgrasaanleg.
Ton Sterk, hoofd Beheer en Exploitatie bij de
gemeente: “Je kunt je afvragen: waarom dat verschil en wat rechtvaardigt dat verschil? Vroeger
zei de gemeente tegen hockeyverenigingen:
Willen jullie een kunstgrasveld? Prima, maar leg
het zelf aan, of leg het gedeeltelijk zelf aan. Nu
betaalt de gemeente de initiële investering voor
de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal,
hockey, korfbal en rugby. Ook betaalt ze het
grootonderhoud voor de gangbare garantietermijn van acht jaar. De clubs moeten dan zelf
vervangende onderdelen tot het einde van de
levensduur betalen en wekelijks slepen, onkruid

verwijderen, bladblazen en noem maar op.”
De Weenergroep, werkbedrijf van de gemeente
kan voor het basisonderhoud worden ingehuurd door verenigingen. Dit werkbedrijf werkt
tegen een afgesproken prijs en wordt door de
gemeente vergoed. “De gemeente vindt dat ze
verantwoordelijk is voor het onderhoud omdat ze
belang heeft bij de duurzaamheid van de mat”,
verklaart Sterk. “De huur van de aangelegde
velden bedraagt 6.000 euro per kunstgrasveld
per jaar. Ook investeert de gemeente in de initiële aanschaf en vervanging van veldverlichting
rond kunstgrasvelden. Dit betreft verlichting op
trainingsniveau. Als verenigingen wedstrijdverlichting willen, moeten ze de opwaardering van het
verlichtingssysteem voor eigen rekening nemen.
Als er uitbreiding is van het aantal wedstrijden zal
de gemeente waar nodig ook de bouw van twee
kleedkamers per wedstrijdveld financieren.”
Deze tegemoetkoming van de gemeente
gebeurt alleen op voorwaarde dat de vereniging het kunstgrasveld optimaal gebruikt. Sterk:
“Verenigingen moeten ervoor zorgen dat er overdag én ’s avonds op gespeeld wordt. Daarbij wil
de gemeente zien dat er allerlei maatschappelijke
doelgroepen op het veld actief kunnen zijn zoals
kinderopvang en scholen. ’s Avonds kunnen de
trainingen van de senioren worden ingeroosterd,
dat is ook nog eens goed voor de baromzet.”
Inhaalslag hockey
Hockeyvereniging ’s Hertogenbosch, waarvan
de dames al elf jaar landskampioen zijn en de
heren eveneens succesvol in de hoofdklasse spelen, legde in 1984 op eigen initiatief zijn eerste
kunstgrasveld aan. De gemeente verstrekte een
bijdrage. Daarna werd nog een vijftal zandingestrooide velden aangelegd, met gehele of
gedeeltelijke financiële ondersteuning van de
gemeente, en tevens een waterveld. Hockeyclub
Rosmalen maakte een vergelijkbare soort ontwikkeling mee. Door alle eigen investeringen zitten
deze hockeyverenigingen met duizenden euro’s
aan afschrijvingen per jaar. Van de Kunstgrasnota
profiteert de hockeysport in Den Bosch dus in
verhouding het meest. Wellicht volgt er in de
toekomst een kunstgrasveld voor de rugbyvereniging. Tennisverenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van hun
sportcomplexen, want de hele tennissport is binnen de gemeente al jaren geprivatiseerd.
Geld vinden in begroting
Sterk: “Ik besef dat wanneer ik hierover op het
congres spreek, niet iedere gemeente in staat is

De gemeente komt legt een kunstgrasveld aan op voorwaarde dat het multifunctioneel wordt, dus toegankelijk
is voor meerdere maatschappelijke doelgroepen zoals
kinderopvang en scholen.

"Gemeentes kunnen soms de
druk vanuit voetbalclubs
niet weerstaan"
om deze gelijkheidsbehandeling door te voeren.
Het is voor een gemeente namelijk een behoorlijke financiële stap. Een aantal gemeenten draagt
niet of slechts een deel aan een nieuw of aan
de vervanging van een veld bij, maar dat is heel
wat anders dan alle kosten voor eigen rekening
nemen. Je moet een stevig budget in je begroting
hebben en alle sporten binnen je gemeente even
belangrijk vinden. Bij ons helpt het uiteraard mee
in de afwegingen dat HC ’s Hertogenbosch zo
succesvol is.”

Ton Sterk
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