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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over een subsidie van € 100.000 voor een 
toekomstbestendige accommodatie van Sv Vasse. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om een subsidie van € 100.000 beschikbaar te stellen voor fase 1 
van het toekomstbestendig maken van het sportcomplex van Sv Vasse 
 
Toelichting 
Een werkgroep vanuit Sv Vasse heeft onderzoek gedaan naar het aanleggen van kunstgras op hun 
accommodatie, analoog aan de aanleg van andere kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen in de gemeente 
en als onderdeel van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). Dit mede naar aanleiding van uw 
raadsbesluit van 23 mei 2016, waarbij uw raad subsidie voor vijf jaren ineens ter beschikking heeft gesteld 
om kleine verenigingen in staat te stellen om een kwaliteitsimpuls te geven aan hun accommodatie en meer 
toekomstbestendig te maken. Binnen uw raadsbesluit van 23 mei 2016 is ook nadrukkelijk gekeken naar het 
afstoten van velden en het omlaag brengen van de onderhoudssubsidie vanuit de gemeente. Sinds 
december 2018 zijn hierover door ons verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van Sv Vasse. 
 
Het bestuur van Sv Vasse heeft uiteindelijk de afweging gemaakt dat kunstgras voor hen niet de meest 
optimale vorm is voor het toekomstbestendig maken van de accommodatie. Sv Vasse kiest er voor om hun 
natuurgrasvelden te optimaliseren, zodat de bespeelbaarheid en de kwaliteit van deze natuurgrasvelden 
omhoog gaat. Hiertoe zal Sv Vasse een systeem aanleggen in de bestaande velden (DrainTalent). Dit 
systeem zal bijdragen aan een betere bespeelbaarheid van de velden en een ontlasting van vrijwilligers 
doordat beregening door het systeem wordt geregeld. Ook heeft Sv Vasse reeds een maairobot aangeschaft 
om zo de vrijwilligers te ontlasten. Het aanleggen van LED-verlichting en zonnepanelen draagt ook bij aan 
een meer duurzaam park. De aanleg van een beachveld is onderdeel van het meer multifunctioneel maken 
van de accommodatie. Dit alles valt onder fase 1 van de planvorming. Zie hiervoor bijlage 20200713 Sv 
Vasse A3 met overzicht van de projecten. 
 
Daarnaast is Sv Vasse voornemens om tot een totale herinrichting van de accommodatie te komen. Deze 
herinrichting is voorzien over een aantal jaren, omdat men gelet op de Coronacrisis hiervoor nu geen 
financieel risico wil lopen. De totale herinrichting draagt bij aan een compactere accommodatie, waarbij 
vrijwilligers worden ontlast en er meer sportbeleving zal zijn. Sv Vasse verzoekt een aantal kosten die deze 
herinrichting op termijn met zich meebrengt voor rekening van de gemeente te laten komen. Denk hierbij aan 
gronduitruil, opruimen van Beerpad, verkeersmaatregelen Denekamperweg, aanleg groenvoorzieningen etc. 

 



Op het moment dat de herinrichting concreet wordt, zullen wij hierover met Sv Vasse in overleg treden om 
vanuit een positieve grondhouding naar de plannen te kijken. Dit zal fase 2 van de planvorming zijn. Zie 
hiervoor bijlage 20200713 Sv Vasse A3 met overzicht van de projecten (laatste punt). 
 
In het MAT zijn fase 1 en fase 2 aan elkaar gekoppeld. Het bedrag ad. € 100.000 wordt beschikbaar gesteld 
als er consensus is over hetgeen in fase 2 wordt gerealiseerd. Sv Vasse wil voortvarend aan de slag met 
fase 1 en hiermee zal men gereed zijn om op termijn gefaseerd ook tot volledige afronding van fase 2 te 
komen. Door nu het bedrag ad. € 100.000 beschikbaar te stellen, stellen wij Sv Vasse in staat om zich voor 
te bereiden op fase 2. Wanneer voor fase 1 nu geen geld beschikbaar komt, is Sv Vasse niet in staat zich 
voor te bereiden op fase 2. Daarmee zou het volledige plan onder druk komen te staan. In de beschikking 
aan Sv Vasse zal worden aangegeven dat zij zich moeten verantwoorden over de inzet van de middelen in 
fase 1. Op deze wijze kan worden gemonitord dat de subsidie doelmatig wordt ingezet. Sv Vasse kan binnen 
fase 2 geen beroep meer doen op subsidie voor projecten die vallen binnen fase 1. 
 
Gelet op het feit dat Sv Vasse grondig onderzoek heeft gedaan naar de voor hen meest passende 
toekomstbestendige accommodatie, hebben wij gemeend om deze plannen gelijk te schakelen met eerdere 
plannen voor aanleg van kunstgrasvelden bij verenigingen in Tubbergen. De doelstellingen die behoren bij 
het aanleg van kunstgras blijven met het optimaliseren van de natuurgrasvelden onverkort van kracht. Sv 
Vasse heeft aangetoond draagvlak voor deze plannen te hebben en wil zelfwerkzaamheid inzetten bij de 
realisatie. Sv Vasse wil ook opgedane expertise beschikbaar stellen aan alle voetbalverenigingen binnen de 
gemeente Tubbergen, zodat van elkaar kan worden geleerd bij optimalisering van natuurgrasvelden. 
Hierover is ook overleg geweest met de WOT. Ook zal na afronding van fase 2 het subsidie voor onderhoud 
van het afgestoten trainingsveld gedeeltelijk in mindering worden gebracht (€ 1.185), analoog aan uw 
raadsbesluit van 23 mei 2016. 
 
Wij hebben dan ook besloten om een subsidie van € 100.000 beschikbaar te stellen voor fase 1 van het 
toekomstbestendig en multifunctioneel maken van de accommodatie van Sv Vasse. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



 
Projectonderdeel Leefbaarheid Klimatologisch/Milieu Financieel/Ondernemerschap Planning 

Maairobot 

 

- Kwaliteit van velden neemt toe doordat 
deze vaker en gelijkmatiger gemaaid 
worden.  
- Risico dat ziekten van andere velden 
meegenomen worden naar onze velden 
verkleint. 
- Veel meer flexibiliteit mbt hoogte van 
gras. Als gras snel groeit dan geeft eens 
maaien met kooimaaier/trekker te hoog 
gras. 

- Geen trekker op diesel die maait, 
maar maairobot die op door 
zonnepanelen opgewekte stroom rijdt. 
- Geen transportbewegingen door de 
gemeente van een kooimaaier/trekker 
van vereniging naar vereniging. 

- Kosten voor onderhoud stijgen jaarlijks 
(+33% sinds 2012). Geen indexatie 
subsidie. 
- Maaikosten zijn ongeveer € 9.5k per 
jaar.  
- Door meer en vaker mulching is minder 
bemesting nodig hebben en ook minder 
vaak belucht hoeven te worden doordat 
er geen zware trekkers overheen rijden. 
 

- Gerealiseerd 26 juni 2020 
- Maairobot kan 24k m2 aan. Dus 
geschikt voor situatie na herinrichting. 
- Tbv herinrichting is station en 
bedrading eenvoudig te verhuizen. 

LED-verlichting en 
zonnepanelen 

 

- Beter licht met hogere lux en daarmee 
een veiliger sportomgeving. 
- Meer flexibiliteit om (trainings) belasting 
per veld te doseren. Meer tijd voor een 
veld om te herstellen, kwalitatief betere 
velden. 
- Mogelijkheid om inhaalwedstrijden op 
avonden te spelen (door b.v. afgelastingen 
tgv slecht weer, corona). 

- Energie besparing, minder verbruik. 
- Beter afgestelde verlichting (minder 
strooilicht). Mogelijkheid om met 
verschillende lux instellingen te gaan 
werken. 
 

- Wedstrijden op avonden op veld 1 
zorgt voor meer publiek en dus meer 
kantine opbrengsten. 
- Gebruik gemaakt van Energiefonds ter 
financiering. 
- Masten (en conventionele 
lichtinstallatie) overgenomen van 
Rigtersbleek Enschede. 
 

- Zonnepanelen reeds op dak 
kleedkamers. 
- LED-verlichting veld 2 en trainingsveld 
reeds gerealiseerd. 
- 2 juni 2020 vergunningsaanvraag 
ingediend. 
- LED-verlichting veld 1 gepland 
september 2020. 
- Masten en armaturen zijn te 
verplaatsen tbv herinrichting (huidige 
masten trainingsveld zijn afkeur en 
kunnen niet meer gebruikt worden in de 
nieuwe situatie. 

Beachhandbalveld, 
hekwerk/ballenvangers, heg 

langs Denekamperweg. 

 

- Multifunctioneler inzet sportcomplex 
(beachhandbal, volleybal, voetvolley, ..) 
- Was asfalt waar geen gebruik van werd 
gemaakt. In de zomer kan hier mooi 
gebruikt van gemaakt worden. 
- Handbal problemen met zaalhuur in 
gemeente Tubbergen. Kan nu met minder 
uren in de zaal trainen. 
- Door (laurier) heg kijkt men niet direct 
op veld (wens buren en 
passanten/auto’s). 

- Zand ipv asfalt. 
- Betere afwatering/ 
waterdoorlaatbaarheid. 
- Meer groen (laurier heg). 
- Makkelijker te onderhouden. 
 

- Meer exploitatie mogelijkheden mbt 
sponsoren (boarding) en evenementen. 
- Minder zaalhuur. 
 

- Begonnen 14 maart 2020 met 
sloopwerk  
- September-november 2020 

Draintalent (evt. icm wetra of 
TopGrow) 

 

- Onvoorspelbaar weer vraagt veel van 
vrijwilligers (b.v. sproeiploeg). 
- Hogere bespeelbaarheid velden (meer 
uren).  
- Kwalitatief betere mat, minder 
afgelastingen. Minder frustratie en 
verplaatsing door minder afgelastingen. 
- Chemie vrij onderhoud velden. 
- Geen kunstgras en geen infill. Geen 
discussie rond milieu en 
gezondheidseffecten. Geen 
opruimwerkzaamheden korrels. 

- Optimaal inspelen op droge zomers 
en extreme regenval door 
klimatologische veranderingen. 
- Zowel drainage, irrigatie als 
beluchting. 
- DrainTalent <60% waterverlies tov 
sproeien (verdampen voordat op de 
grond komt). 
- Tot 4 velden op 1 installatie aan te 
sluiten. 
- Verbruikte energie opgewekt met 
zonnepalen. 

- Innovatie nog vrij nieuw. 
- Minder kosten aan beluchten en 
bemesten (wordt gedaan door 
draintalent). 
- Kosten voor veldonderzoek. € 3/k 
- Velden moeten gerenoveerd worden 
alvorens systeem is toe te passen. € 
70/k. 
- Aanschaf Draintalent € 65/k 
- WOT renovatie-subsidie € 47,5/k 
- Funding acties 
- Unive-fonds 

- 29 aug. bezichtiging installatie bij 
R.K.S.V. ’t Peeske (Montferland). WOT/ 
andere verenigingen zijn uitgenodigd via 
voetbalraad. GrootGroener komt ook. 
- Veldonderzoek najaar 2020/begin 
2021. 
- Veld 1 en trainingsveld zomer 2021 
- Veld 2 wanneer deze verplaatst wordt 
(2024?). 
 
Vraagstukken: 
- Financieel haalbaar? 

Opschuiven veld 1, realisatie 
veld 2 en parkeerplaatsen. 

Opheffing Beerpad. 
 

 

- Compacter sportcomplex (ca. -/-6k m2 ) 
vraagt minder onderhoud en minder 
belasting bij vrijwilligers. Minder kosten 
voor onderhoud, WOZ, etc. 
- Meer reuring en beleving. (activiteiten 
veld 2 ook zichtbaar) 
- Geen Beerpad meer -> geen sluipverkeer 
en daarmee veiliger. 
- Mooi en compact sportcomplex met 
betere aanrijdroute vanuit Tubbergen (tov 
verdwaald veld in weilanden). 

- Optimaal sportcomplex op basis van 
natuurgras. 
- Gevolgen chemie-vrij onderhoud 
makkelijker te overzien en beheersen. 

- Betere exploitatie mogelijkheden 
kantine. 
- Betere exploitatie mogelijkheden 
sportcomplex (sponsoren van borden, 
evenementen, etc.) 
- Meer bezoekers en deze blijven langer 
(kantine opbrengsten). 

- 2023/2024?? 
 
 
Vraagstukken: 
- Financieel haalbaar? 
- Voldoende bespeelbare uren? 

 

‘Sportsector lijdt half 
miljard schade door 

corona’ 

 

De droogte verandert het 
landschap voorgoed: ‘We 
zijn niet meer dat koude 

kikkerlandje’ 

 

Zomer begint met droogste 
bodem ooit, slechts twee jaar na 

record 

 

Gif op sportvelden bijna 
verboden, maar wie het 
gebruikt is onduidelijk 

 

Giftige rubberkorrels op 
kunstgrasmatten  

 

Draintalent in actie 

  

Veldsysteem DrainTalent 
verovert vanuit Beek de 

voetbalwereld  

  

Bom onder 
kunstgrasvelden: 

Sportaal uit Enschede 
veroordeeld voor 

rubberkorrels  

  

Revolutionair 
kunstgras uit Borne 

trekt aandacht Arsenal  

 

Prijzige vervanging: vier 
kunstgrasvelden in 

Twenterand ‘overtijd’ 

 


