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GEMEENTE vtlEERT

Ondervcrp

Gebruik terrein voetbalvereniging MMC Weert voor zeskamptoernooi 2016 en toekomstige
edities

Voorstel

Instemmen met bijgevoegde brief aan de voetbalverenigfng MMC Weeft betreffende het
zeskamptoernooi 2016 en toekomstige edities

fnleiding
Voetbalvereniging MMC heeft met een andere organisatie afspraken gemaakt over het
gebruik van haar terrein voor een zeskamptoernooi op 15 mei 2016. Aangezien het terrein
in eigendom ís van de gemeente, behoort de gemeente vooraf om toestemming te worden
gevraagd.

Bcoogd effect/docl
MMC Weert informeren over het standpunt van de gemeente aangaande het
zeskamptoernooi op het terrein van MMC Weert.

Argumcntcn
Het zeskamptoernooi is een geweldig maatschappelijk ¡nitiatief dat jaarlUks veel bezoekers
en deelnemers aantrekt. Met de realisatie van een kunstgrasveld in 2012, zijn de
omstandigheden echter veranderd. In het verleden ís de vereniging geïnformeerd dat het
kunstgrasveld niet geschikt zijn voor niet-voetbal gerelateerde activiteiten en daarmee dus
niet ook niet voor sommige door de organisatie van het zeskamptoernooi geplande
activiteiten.

Ook dit jaar is met de vereniging gesproken over het zeskamptoernooi en de
mogelijkheden en onmogelijkheden om het hoofdveld hiervoor in te zetten. In het overleg
met de vereniging is gesproken . Dãarbij is aangegeven dat loopspellen
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op het hoofdveld zijn toegestaan. Voor andere spellen is als alternatief voorgesteld om de
andere velden op het complex te gebruiken. De vereniging stelt dat zij de risico's op
schade laag inschat. Daarnaast geldt dat het verplaatsen van de act¡viteiten naar de
andere velden gevolgen heeft voor de organisatie en logistiek. De vereniging wenst dan
ook de zeskamp op het hoofdveld (kunstgras) te laten plaatsvinden.

Voorgesteld wordt om de volgende voorwaarden aan de vereniging voor te leggen:
. Loopspellen zijn toegestaan op het hoofdveld;
¡ Voor andere spellen wordt de vereniging verwezen naar de andere velden op het

complex;
. De inzet en inrichting van het sportcomplex voor het zeskamptoernooi valt onder

de verantwoordelijkheid van MMC Weert. Eventuele schade aan het hoofdveld
voortvloeiende uit het evenement komen volledig voor rekening van de
voetbalvereniging. Hiertoe wordt voorafgaande aan het evenement een schouw
uitgevoerd, alsook na afloop van het evenement;

o De vereniging wordt verplicht om een geschikte verzekering af te sluiten, waarmee
eventuele (financiële) risico's op schade aan de velden worden afgedekt.

Kanttekeningen

De leverancier van het kunstgrasveld heeft aangegeven dat het kunstgrasveld niet
geschikt zijn voor niet-voetbal gerelateerde activiteiten en daarmee dus niet ook niet voor
sommige door de organisatie van het zeskamptoernooi geplande act¡viteiten. Indien
dergelijke activiteiten toch plaatsvinden ontstaat het risico op (permanente) beschadiging
van de velden en de ondergrond. Bij verkeerd gebruik van de velden vervalt de garantie
op het kunstgrasveld.

Afhankelijk van de aard en omvang van schade, kunnen eventuele herstelkosten erg hoog
zijn. Indien deze kosten in rekening worden gebracht bij de vereniging, dan kan dit de
continuiteit onder druk zetten. Daarom wordt als randvoorwaarde gesteld dat de
vereniging zich hiertegen dient te verzekeren. In het overleg met de vereniging is hierover
gesproken. Zeskamp Moesel heeft een evenementenverzekering afgesloten en zal nagaan
of dit voldoende dekking biedt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

De fysieke toestand van het kunstgrasveld wordt voorafgaand aan alsook na afloop van
het zeskamptoernooi in beeld gebracht. Indien wordt vastgesteld dat er schade is ontstaan
als gevolg van het zeskamptoernooi, dan worden de herstelkosten volledig in rekening
gebracht bij MMC Weert.

Commu nicatie/ partici patie

Bijgevoegde brief wordt aan MMC Weert toegezonden
De gemeenteraad wordt middels de TILS lijst geinformeerd
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Overleg gevoerd met

Intern:
H. Zwinselman, afdeling Openbaar Gebied
A. Adriaens, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
L. Heesen, managementondersteuning sector Ruimte
L. Hotterbeekx, afdeling Projectontwikkeling
H. Driessens, afdeling Financiën

Extern:
P. Weekers, MMC Weert
L. Vinck, Zeskamp Moesel
L. Smeets, Antea Group

Bijlagen

Brief aan MMC Weert
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GEMEENTE vtlEERT

kopie

Aanoetekend
MMC Weert
De heer Bijl
p/a lrenelaan 41
6006 HB WEERT

Weert, 2 mei 2OL6

onderwerp : Gebruik kunstgrasvelden in verband met zeskamptoernooi

Geachte heer Bijl,

Onlangs heeft u kenbaar gemaakt dat u op 15 mei 2016 het jaarlijkse zeskamptoernooi
wenst te organiseren en daarbij het hoofdveld wenst te gebruíken. U vraagt daarbij om
onze goedkeuring. In deze brief geven wij onze reactie.

Afweging
Het zeskamptoernooi is een geweld¡g maatschappelijk initiatief dat jaarlijks veel bezoekers
en deelnemers aantrekt. Het organiseren van loopspellen op het hoofdveld vormt voor ons
geen enkel bezwaar. Voor andere, niet-voetbal gerelateerde activiteiten, verwijzen wij u
naar de andere velden op het complex. Eventuele schade als gevolg van de zeskamp aan
het hoofdveld (boven- en/of ondergronds), komt voor uw verantwoordelijkheid. Dit
uitgangspunt geldt voor 2016, alsook toekomstige edities van het zeskamptoernooi.

Onderbouwing
Het zeskamptoernooi in Moesel kent een rijke historie. Met de realisatie van een nieuw
kunstgrasveld in 2OL2, zijn de omstandigheden echter veranderd. Dit is in het verleden
uitgebreid met uw vereniging besproken, waarbij de gemeente stelde dat het niet meer
was toegestaan om het hoofdveld in te zetten voor niet-voetbal gerelateerde activiteiten
zoals het zeskamptoernooi.

Vorig jaar hebben wij u een brief toegezonden over het zeskamptoernooí 2015. Hierin
hebben wij aangegeven dat bij hoge uitzondering en voor de allerlaatste keer
toestemming werd gegeven om het hoofdveld te gebruiken. De afgelopen periode hebben
meerdere overleggen plaatsgevonden, waarbij u heeft aangegeven in 2016 wederom het
kunstgrasveld te willen gebruiken voor de zeskamp.

Tijdens het overleg hebben wij ons standpunt herhaald. Wij hebben daarbij het alternatief
geopperd om de andere velden op het complex in te zetten. In het overleg met de
gemeente heeft u aangegeven geen risico's te zien in het gebruik van het kunstgrasveld.
Daarnaast stelde u dat het verplaatsen van de activiteiten naar de andere velden gevolgen
heeft voor de organisatie en logistiek.
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Er resteert nog maar weinig tijd tot 15 mei. Het is belangrijk dat op korte termijn
duidelijkheid komt, zodat u hier rekening mee kunt houden in de organisatie van het
zeskamptoernooi. Op 6 april hebben wij in een overleg met een aantal vertegenwoordigers
van MMC Weert en Zeskamp Moesel het voigende afgesproken:

¡ Het organiseren van loopspellen op het hoofdveld vormt voor ons geen probleem
en zijn toegestaan;

. Voor andere, niet-voetbal gerelateerde spellen verwijzen wij u naar de andere
velden op het complex;

. De inzet en inrichting van het sportcomplex voor het zeskamptoernooi valt onder
uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht als gevolg van het zeskamptoernooi schade
ontstaan aan het hoofdveld (boven- en/of ondergronds), dan stellen wij MMC
Weert hiervoor aansprakelijk;

. W¡j stellen hierbij als voorwaarde dat MMC Weert een geschikte verzekering
afsluit, om eventuele kosten als gevolg van schade aan de kunstgrasvelden af te
dekken. Dit om te voorkomen dat bij ontstane schade, de continuiteit van de
vereniging onder druk komt te staan;

. Op basis van een zogenoemde nulmeting wordt de fysieke toestand van het
kunstgrasveld voorafgaande aan het zeskamptoernooi in beeld gebracht.
Vervolgens wordt na afloop van het zeskamptoernooi een nameting uitgevoerci. De
metingen worden uitgevoerd door de gemeentelijk toezichthouder, dhr.
Zwinselman. U dient vóór het inrichten van het complex contact op te nemen met
dhr. Zwinselman om een afspraak te maken voor de nulmeting. Hij is bereikbaar
via telefoon (0495-575 321) en mail (h..zwinseiman@weerl.nl). Indien bij de
nameiing "nieuwe" schacie worcii vastgesteid in weike vorm en orr-rvang dan ook,
worden alle herstelkosten hiervan volledig bij u in rekening gebracht.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen naar
aanleiding van deze brief, dan kunt u ccntact opnemen met de heer lack Westenberg. Hij
is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 447.

Met vriendelijke groet,
burgemeester wethouders,

M.H.F aapen
gemeentesecretaris

mans


