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Samenvatting:
ln de kadernota is de optimalisatie van de sportaccommodatie van w ZOB besproken. ln juni

is duidelijk geworden dat Stadsvenrarming Purmerend hun warmteleiding richting de Keyser
langs de velden van w ZOB gaal neerleggen. Door deze ontwikkeling is het gunstiger om de
werkzaamheden van beide partijen te combineren en de voetbalvereniging te ontlasten van de

werkzaamheden op de sportaccommodatie.

Onderwerp:
Voorstel om in te stemmen met de aanleg van twee 02 velden op het sportcomplex van w
ZOB in 2020.
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Ondenruerp: Voorstel om in te stemmen met de aanleg van twee 02 velden op het
sportcomplex van vv ZOB in 2020.

Middenbeemster, 9 juni 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Zuidoostbeemster is een dorpsdeel dat groeit. Het gevolg van de groei is dat de druk op de
capaciteit van de sportverenigingen steeds groter wordt. Daardoor heeft voetbalvereniging
ZOB het afgelopen jaar problemen gehad met het inplannen van wedstrijden. De drukte op
de velden van ZOB is zelfs zo hoog, dat dit een ledenstop heeft opgeleverd.
ln de visievorming van Zuidoostbeemster is rekening gehouden met de groei van het
sportcomplex, maar het zal nog zeker enkele jaren duren voordat die visie gerealiseerd

wordt. De gemeente en Spurd hebben daarom gekeken of er een optimalisatie van het
bestaande complex mogelijk is.

Oplossingsrichti ngen :

Er zijn verschillende mogelijkheden om op de plek van de bestaande natuurgrasvelden de
capaciteit te vergroten: kunstgras, hybride of 02 (dat is natuurgras met een speciale
onderlaag waardoor er veel meer op gevoetbald kan worden). 02 bleek hierbij de beste
oplossing te zijn: het is goedkoper dan kunstgras of hybride, maar geeft W ZOB voldoende
uitbreiding van capaciteit om de verwachte ledengroei aan te kunnen. Er zouden dan twee o2
velden moeten worden aangelegd.

Deze investering is opgenomen in de kadernota 2020. Na bespreking van de kadernota Zou
de investering in 2021 plaatsvinden, echter wordt deze investering nu naar voren gehaald.

Begin juni is duidelijk geworden dat Stadsvenruarming Purmerend een warmte leiding, ten
behoeve van bouwplan de Keyser, gaat leggen langs de velden van w ZOB. Om dit te doen
moeten er allerlei graatwerkzaamheden worden verricht. W ZOB zal hier veel overlast van

ondervinden. Het biedt echter wel een kans om de werkzaamheden van Stadsverwarming te
combineren met het aanleggen van de 02 velden, zodal het complex maar een keer op de
schop moet.

ln samenspraak met de voetbalvereniging en Stadsvenrvarming Purmerend is de volgende
planning uitgewerkt:
- Starten werkzaamheden in juli-augustus
- Renovatie velden volgens O2-concept: 3 weken
- Groeiperiode: ongeveer 12 weken
- Opleveren van de velden aan w ZOB in oktober

Op deze manier zou W ZOB al vanaf het seizoen 2020-2021over de benodigde capaciteit
beschikken en wordt maar een keer overlast van graafwerkzaamheden ondervonden.
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Meetbare doelstellingen:

Uitbreiding van de capaciteit van het sportcomplex van W ZOB, zodat de ledenstop kan

worden opgeheven en de vereniging mee kan groeien met het dorp Zuidoostbeemster.
Combineren van de werkzaamheden van Stadsvennrarming Purmerend en de aanleg van de
velden, zodat maar een keer overlast wordt ervaren.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De aanleg van twee 02 velden kost naar venivachting € 400.525,-. De kapitaallasten hiervan
bedragen in het eerste jaar €32.710. Deze dienen ten laste gebracht te worden van het
begrotingsresultaat. ln de kaderbrief is ten aanzien van de optimalisatie van het complex van
W ZOB ook nog een uitbreiding van de parkeercapaciteit opgenomen. Dit kan qua planning

niet eerder dan in januari 2021 worden uitgevoerd, dus besluitvorming daarover kan gewoon
plaatsvinden middels de begroting 2021.

Gommunicatie:

Met Stadsvenivarming Purmerend is nauw contact geweest over de uit te voeren
werkzaamheden en het combineren hiervan. Er zal in contact worden gebleven en

Stadsvenvarming Purmerend en de voetbalvereniging ZOB werken goed samen om deze
kans te benutten.

Relatie met fusie:
Het voorstel heeft beperkte financiële consequenties voor de nieuwe gemeente. Er zijn vanuit
Purmerend geen opmerkingen.

Monitoring/eval uatie:

n.v.t.

Voorstel:

1. ln te stemmen met de aanleg van twee 02 velden op het sportcomplex van W ZOB in
2020.

2. Ten behoeve van de realisatie van twee 02 velden op het sportcomplex van W ZOB een
krediet van € 400.525 beschikbaar te stellen.

3. De kapitaallasten van het krediet ad. €32.710 structureel ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.

4. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen

eester en wethouders van Beemster,

Heerschop c
secretaris

Biilaqen: raadsbesluit en begrotingswijziging

eester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020,

BESLUIT

1. ln te stemmen met de aanleg van twee 02 velden op het sportcomplex van W ZOB in
2020.

2. Ten behoeve van de realisatie van twee 02 velden op het sportcomplex van W ZOB een
krediet van € 400.525 beschikbaar te stellen.

3. De kapitaallasten van het krediet ad. €32.710 structureel ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.

4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 23 juni 2020.

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


