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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Weert bestaat uit ongeveer 50.000 inwoners verdeeld over zes kernen. De kern Weert is met ongeveer 40.000 

inwoners de grootste kern op afstand gevolgd door Stramproy met ruim 5.000 inwoners. De overige vier kernen hebben een 

beperkte omvang. 

 

De gemeente heeft inmiddels een begin gemaakt met de actualisatie van het beleid voor de binnen- en buitensportaccommo-

daties. Na instemming van de gemeenteraad in november 2020 met een aantal richtingen worden deze vervolgens in overleg 

met de gebruikers getoetst en geconcretiseerd. Voor de zomer van 2021 worden de resultaten gepresenteerd en wordt een 

voorstel gedaan voor het uitvoeringsprogramma (de te maken keuzes in de periode 2021-2030). 

 

In relatie tot het voorgaande dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de toekomst van de voetbalsport.  

1.2 Opdrachtformulering 

De gemeente Weert beschikt over negen voetbalverenigingen en een scheidsrechtervereniging. De vraag dient te worden 

beantwoord of deze structuur houdbaar is, wat er mogelijk dient te veranderen en wat dit betekent voor verenigingen en ac-

commodaties. Hiertoe dienen meerdere toekomstscenario’s te worden uitgewerkt voor de periode 2021-2030 waarbij in ieder 

geval aandacht wordt besteed aan de capaciteit, mogelijkheden voor verbetering bezetting, de verdeling van verantwoordelijk-

heden tussen gemeente en verenigingen en de financiële gevolgen. 

 

Duidelijk dient ook de relatie tussen dit onderzoek en het separate onderzoek naar sporthal Boshoven te worden gelegd waarbij 

het dan concreet gaat om de ontwikkelingen op sportpark Boshoven. 

 

1. Gebruik en 
capaciteit

7a. Scenario 1 7b. Scenario 2 7c. Scenario 3

5. Integrale diagnose

2. Exploitatie 
en beheer (ook 

financieel) 

3. Locatie en 
accommodatie

4. Trends en 
ontwikkelingen

Per sportpark:

6. Uitwerkingskader

 

Figuur 1: Onderzoeksopzet 

 

1.3 Leeswijzer 

De opzet van deze rapportage volgt in grote lijnen de onderzoeksopzet zoals weergegeven in figuur 1. In hoofdstuk 2 wordt 

ingegaan op de aard en omvang, het gebruik en de bezetting van de sportparken. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste 

6trends en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de behoefte aan voetbalvelden in de gemeente Weert in de toekomst. 

 

In hoofdstuk 4 worden op basis van de bevindingen uit de hoofstukken 2 en 3 vier scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van 

de voetbalsport in de gemeente Weert. Deze worden in hoofdstuk 5 inhoudelijk en financieel uitgewerkt. Hoofdstuk 6 sluit deze 

rapportage af met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 
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2. Inventarisatie 

2.1 De accommodaties en verenigingen 

 

Onderstaand kaart toont de ligging en spreiding van de voetbalcomplexen in de gemeente Weert.  

 

 

Figuur 2: Spreiding voetbalcomplexen over de gemeente Weert 

 

De gemeente Weert is als gemeente met circa 50.000 rijk bedeeld met 9 voetbalverenigingen en 1 scheidsrechtersvereniging 

verdeeld over 9 voetbalcomplexen. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel met een aantal referentiegemeenten met een vergelijk-

bare omvang: 

 

Gemeente Inwonersaantal Grootste kern Verenigingen Buiten grootste kern

Weert 50.000 42.000 9 4

Nieuwegein 62.000 62.000 3 0

Den Helder 56.000 41.000 4 1

Woerden 52.000 38.000 6 3

Overbetuwe 47.000 21.000 8 6

Veldhoven 45.000 40.000 4 1  

Tabel 1: Aantal voetbalverenigingen Weert vergeleken met referentiegemeenten 

 

Hoewel sprake is van een momentopname is in onderstaande tabel het aantal teams opgenomen per voetbalvereniging in de 

gemeente Weert. Hiermee wordt een indruk gekregen van de omvang van de respectievelijke verenigingen. 
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Vereniging jeugdteams seniorenteams Totaal

Altweerterheide 1 4 5

RKSVV Swartbroek 0 5 5

Crescentia 4 3 7

Wilhelmina '08 6 5 11

Brevendia 13 7 20

MMC 19 8 27

DESM 20 10 30

FC ODA 20 10 30

SV Laar 27 8 35  

Tabel 2: Aantal teams voetbalverenigingen Weert (peildatum 1 januari 2021) 

2.2 Capaciteit en gebruik 

2.2.1 Wedstrijdcapaciteit 

Bij de voetbalsport wordt de benodigde veldcapaciteit aan de hand van bruto speeltijden berekend. Daarbij gaat de KNVB uit 

van 7,5 uur speelcapaciteit op zaterdag (9.00 tot 16.30 uur) en 6,5 uur op zondag (10.00 tot 16.30 uur). Op basis daarvan is in 

de volgende tabel voor de zaterdag en de zondag per vereniging het aantal benodigde speelvelden aangegeven en met het 

aanbod vergeleken, waarbij per vereniging naar de drukste dag moet worden gekeken (vet gedrukt). Hierbij is een tweedeling 

gemaakt in de verenigingen in de stad Weert en de verenigingen in de dorpen.  

 

 

Tabel 3: Vergelijking benodigde en beschikbare wedstrijdcapaciteit 

  

Voetbalverenigingen Voetbalverenigingen

Weert zaterdag zondag Dorpen zaterdag zondag

SV Laar SV Altweerterheide

- benodigde speelvelden 1,8 1,4 - benodigde speelvelden 0,0 0,5

- afgerond 2,0 2,0 - afgerond 1,0 1,0

- aantal speelvelden 3,0 3,0 - aantal speelvelden 1,0 1,0

- aanbod - behoefte 1,0 1,0 - aanbod - behoefte 0,0 0,0

DESM Brevendia

- benodigde speelvelden 1,3 1,5 - benodigde speelvelden 1,0 1,2

- afgerond 2,0 2,0 - afgerond 1,0 2,0

- aantal speelvelden 2,0 2,0 - aantal speelvelden 3,0 3,0

- aanbod - behoefte 0,0 0,0 - aanbod - behoefte 2,0 1,0

FC Oda Crescentia

- benodigde speelvelden 2,1 0,8 - benodigde speelvelden 0,1 0,5

- afgerond 3,0 1,0 - afgerond 1,0 1,0

- aantal speelvelden 4,0 4,0 - aantal speelvelden 1,0 1,0

- aanbod - behoefte 1,0 3,0 - aanbod - behoefte 0,0 0,0

Wilhelmina RKSVV Swartbroek

- benodigde speelvelden 0,5 0,7 - benodigde speelvelden 0,0 0,6

- afgerond 1,0 1,0 - afgerond 0,0 1,0

- aantal speelvelden 2,0 2,0 - aantal speelvelden 1,0 1,0

- aanbod - behoefte 1,0 1,0 - aanbod - behoefte 1,0 0,0

MMC Weert

- benodigde speelvelden 1,5 1,4

- afgerond 2,0 2,0

- aantal speelvelden 3,0 3,0

- aanbod - behoefte 1,0 1,0

wedstrijdcapaciteitwedstrijdcapaciteit
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Toelichting voetbalverenigingen in de stad Weert 

• Uit de tabel blijkt dat van de verenigingen in de stad Weert alleen bij DESM vraag en aanbod goed in balans zijn. Zelf geeft 

DESM echter aan knelpunten te ervaren. In het voorjaar en zomer is de veldbezetting op zaterdag net in te vullen, in najaar 

en winter is naar eigen zeggen sprake van capaciteitstekort vanwege invallende duisternis en slechts 1 verlicht wedstrijd-

veld. DESM heeft de prognose vanaf seizoen 2021-2022 met 1 seniorenteam te groeien. Zelf zegt de vereniging hier geen 

ruimte voor te hebben, volgens de capaciteitsberekening pas dit wel binnen de huidige configuratie. 

• Bij SV Laar, Wilhelmina en MMC Weert is sprake van overcapaciteit van 1 veld.  

• Een veldbehoefte van 2,1 wordt conform de richtlijn naar 3 benodigde velden afgerond. Bij FC Oda is volgens de richtlijn 

daarmee ook sprake van een overcapaciteit van 1 veld. Het moet voor deze vereniging echter mogelijk zijn door efficiënt 

inroosteren de wedstrijden op zaterdag op 2 velden te laten plaatsvinden, waarmee een overcapaciteit van 2 velden ont-

staat.1 Wel geeft FC Oda zelf aan dat 2 velden dusdanig slecht zijn en het einde van de levensduur hebben bereikt waardoor 

veel afgelastingen plaatsvinden. Bovendien worden 2 van de 4 wedstrijdvelden tevens gebruikt voor trainingen. 

Toelichting voetbalverenigingen dorpen 

Uit de tabel blijkt dat de voetbalverenigingen uit de dorpen Altweerterheide, Tungelroy (Crescentia) en Swartbroek voldoende 

hebben aan het ene wedstrijdveld waar zij over beschikken. Brevendia uit het dorp Stramproy beschikt over 3 wedstrijdvelden 

en heeft daarmee een overcapaciteit van 1 veld.  

 

In bijlage 1 is een capaciteitsberekening opgenomen waarbij is gerekend in uren in plaats van velden. In theorie is het mogelijk 

dat een vereniging met uitsluitend natuurgras boven de maximale bespeelbaarheid van 250u – 300u uitkomt als een veld zowel 

op zaterdag als op zondag volledig volgepland wordt. Uit de capaciteitsberekening in uren komt naar voren dat hier in Weert 

geen sprake van is. 

2.2.2 Trainingscapaciteit 

De volgende tabel toont de verhouding tussen de trainingsbehoefte en de trainingscapaciteit. Hierbij is uitgegaan van een 

gemiddelde van twee trainingen van 82,5 minuten per team per week en twee teams per volledig veld. In de praktijk wordt 

uiteraard hiervan afgeweken. Sommige teams trainen vaker of langer en anderen minder vaak. Vooral bij de jongere jeugd 

passen meer dan twee teams op een volledig veld, terwijl het eerste team vaak zonder ander team op een volledig veld traint. 

Vandaar dat van een gemiddelde wordt uitgegaan.  

 

De KNVB gaat uit van een belastbaarheid van 700 tot 800 uur per jaar per natuurgras trainingsveld. Bij de berekening van de 

trainingscapaciteit is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een belastbaarheid van 700 uur per jaar. De trainingscapaciteit voor 

een kunstgrasveld bedraagt 880 uur per jaar. Bij de berekening van de over- of ondercapaciteit van een complex dat zowel 

over natuurgras- als kunstgras trainingsvelden beschikt, wordt als uitgangspunt gehanteerd dat eerst de kunstgrasvelden wor-

den volgepland. 

 

 

1 De richtlijn van de KNVB bevat behoorlijk wat ‘ruimte’. De netto speeltijd van een seniorenwedstrijd bedraagt 90 minuten. De 

KNVB rekent voor blessuretijd en de tijd voor de rust, de warming-up en de cooling-down 45 minuten, zodat de bruto speeltijd 

135 minuten per seniorenteam bedraagt. De praktijk leert dat dit voor de eerste teams vaak passend is, maar voor teams op 

een lager niveau ruim is. Iets soortgelijks geldt voor de jeugdteams. Overigens geeft de KNVB zelf ook aan, dat haar richtlijn 

niet als ‘de waarheid’ moet worden beschouwd, of als ‘botte bijl’ dient te worden gehanteerd. Daarbij komt dat de KNVB geen 

onderscheid maakt tussen velden met en velden zonder verlichting. Ook voor velden met verlichting neemt zij aan dat een 

wedstrijddag tot 16.30 uur duurt. Dat is opmerkelijk, want in andere sporten (bijvoorbeeld hockey) is het gebruikelijk om op 

velden met verlichting minstens tot 18.00 uur door te spelen. De voetbalwereld is wat dat betreft nog vrij traditioneel.  
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Tabel 4: Vergelijking benodigde en beschikbare trainingscapaciteit 

Toelichting trainingscapaciteit 

• SV Laar beschikt over 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgras trainingsveld. Volgens de capaciteitsberekening zou de vereni-

ging kunnen volstaan met de 2 kunstgrasvelden. Ondanks deze ruime overcapaciteit aan trainingsvelden en de extra trai-

ningscapaciteit in de vorm van een voetbalkooi en een grasstrook, geeft SV Laar aan krapte te ervaren op de meeste dagen.  

• Het complex van FC Oda beschikt over 6 velden. Er zijn 4 velden waarop wedstrijden worden gespeeld en 4 velden waarop 

getraind wordt. Van de aanwezige trainingsvelden wordt 1 veld gedeeld met scheidsrechtersvereniging COVS. In de capa-

citeitsberekening is gerekend met 4 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden. De capaciteitsberekening toont aan dat FC Oda 

1,5 trainingsveld nodig heeft om haar trainingen te organiseren, uitgaande van de richtlijn van de KNVB. Er blijft dan vol-

doende capaciteit over voor COVS voor haar trainingen. In de praktijk maakt FC Oda echter tevens gebruik van 2 wedstrijd-

velden om te trainen. FC Oda ervaart derhalve wel knelpunten op het gebied van trainingscapaciteit wat te maken kan 

hebben met de belastbaarheid van de velden die in de praktijk wellicht lager ligt dan de 700 uur per jaar waar de KNVB 

vanuit gaat. 

• Wilhelmina maakt voor haar trainingen gebruik van sportpark St. Louis met 3 velden. De capaciteitsberekening laat zien dat 

Wilhelmina aan 1 trainingsveld voldoende heeft. Op de trainingslocatie is derhalve sprake van een overcapaciteit van 2 

trainingsvelden. De capaciteitsberekening voor wedstrijdvelden toont aan dat bij Wilhelmina sprake is van een overcapaci-

teit van 1 wedstrijdveld. Wilhelmina zou derhalve voor zowel haar trainingen als haar wedstrijden voldoende hebben aan 

de velden  haar hoofdlocatie Drakesteyn.  

• DESM ervaart knelpunten op het gebied van trainingscapaciteit. Dit blijkt niet uit de capaciteitsberekening, deze laat zien 

dat de vereniging ruim voldoende zou moeten hebben aan de 2 trainingsvelden. Naast de 2 trainingsvelden beschikt de 

vereniging tevens over een oefenhoek die niet in de capaciteitsberekening is meegenomen. De slechte kwaliteit van het 

natuurgras trainingsveld heeft wel invloed op de bespeelbaarheid waardoor in de praktijk minder uren van het veld gebruik 

kan worden gemaakt.  

• Bij de overige verenigingen is sprake voldoende trainingscapaciteit. 

2.2.3 Kleedlokalen 

In 2013 is een ‘nieuwe’ richtlijn opgesteld door Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en Gemeen-

ten (VSG), de KNVB en hun achterban die richting geeft aan het aantal benodigde kleedruimten. Deze richting luidt als volgt: 

• bij alleen senioren: twee kleedkamers per wedstrijdveld en twee teamlockers per kleedkamer; 

• bij senioren/junioren/pupillen: twee kleedkamers per wedstrijdveld en twee teamlockers per kleedkamer; 

Voetbalverenigingen Voetbalverenigingen

Weert Dorpen

SV Laar (2 kunst, 1 natuur) kunst natuur SV Altweerterheide (1 natuur) natuur

- beschibare capaciteit 2.460 2 + 1 - beschibare capaciteit 700 1

- benodigde capaciteit 1.106 1,3 + 0,0 - benodigde capaciteit 217 0,3

- aanbod - behoefte 1.354 0,7 + 1,0 - aanbod - behoefte 483 0,7

DESM (1 kunst, 1 natuur) Brevendia (2 natuur)

- beschibare capaciteit 1.580 1 + 1 - beschibare capaciteit 1400 2

- benodigde capaciteit 1.020 1,0 + 0,2 - benodigde capaciteit 723 1,0

- aanbod - behoefte 560 0,0 + 0,8 - aanbod - behoefte 677 1,0

FC Oda (2 natuur) Crescentia (1 natuur)

- beschibare capaciteit 1.400 2 - beschibare capaciteit 700 1

- benodigde capaciteit 1.035 1,5 - benodigde capaciteit 231 0,3

- aanbod - behoefte 365 0,5 - aanbod - behoefte 469 0,7

Wilhelmina (3 natuur) RKSVV Swartbroek (1 natuur)

- beschibare capaciteit 2.100 3 - beschibare capaciteit 700 1

- benodigde capaciteit 393 0,6 - benodigde capaciteit 259 0,4

- aanbod - behoefte 1.707 2,4 - aanbod - behoefte 441 0,6

MMC Weert (2 kunst)

- beschibare capaciteit 1.760 2

- benodigde capaciteit 949 1,1

- aanbod - behoefte 811 0,9

uren urenvelden velden
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• bij senioren/junioren/pupillen: 50 procent van de kleedkamers in een grotere maat (24 vierkante meter in plaats van 15 

vierkante meter); 

• bij één benodigd wedstrijdveld en senioren/junioren/ pupillen: drie kleedkamers en twee teamlockers per kleedkamer, en 

twee van de kleedkamers in de grotere maat. 

 

Voordat deze richtlijn werd opgesteld gold de volgende richtlijn als indicatie voor het benodigd aantal kleedkamers: 

• 2 kleedkamers per wedstrijdveld plus een extra set van 2 kleedkamers per 3 benodigde wedstrijdvelden. 

 

De aangepaste richtlijn gaat ervan uit dat er vanaf 3 wedstrijdvelden minder kleedkamers nodig zijn door het gebruik van 

teamlockers. Door het gebruik van teamlockers kunnen meerdere teams min of meer gelijktijdig van een de kleedkamer gebruik 

maken. Na het omkleden voor de wedstrijd legt het team de tassen en kleding in de teamlocker. Vervolgens is de kleedkamer 

vrij voor een ander team, dat eveneens de locker benut, waarna de kleedkamer voor bijvoorbeeld het eerste team opnieuw 

vrijkomt voor gebruik. Zo zijn er minder kleedkamers nodig. Daarnaast gaat de aangepaste richtlijn bij de helft van de kleedka-

mers uit van een grotere maatvoering.  

 

Op het moment dat (ver)nieuwbouw van kleedlokalen plaats vindt verdient het aanbeveling volgens deze aangepaste richtlijn 

te rekenen. Om te bepalen of het aantal beschikbare kleedlokalen in de bestaande situatie voldoende is, wordt in onderstaande 

tabel van de oude richtlijn gebruik gemaakt. 

 

voetbalverenigingen beschikbaar benodigd saldo

SV Laar 2 11 4 7

DESM 2 8 4 4

FC Oda 3 8 8 0

Wilhelmina 1 4 2 2

MMC Weert 2 10 4 6

SV Altweerterheide 1 4 2 2

Brevendia 2 8 4 4

Crescentia 1 4 2 2

RKSVV Swartbroek 1 6 2 4

kleedlokalenbenodigde 

wedstrijdvelden

 

Tabel 5: Vergelijking benodigde en beschikbare kleedruimten 

Toelichting kleedlokalen 

• Bovenstaande capaciteitsberekening laat zien dat bij alle complexen sprake is van voldoende kleedlokalen.  

• Bij FC Oda zouden op basis van de oude richtlijn 2 extra kleedlokalen nodig zijn waarmee het totaal aantal benodigde 

kleedlokalen op 8 uitkomt. Het aantal beschikbare kleedlokalen is hiermee nog steeds voldoende. 

• SV Altweerterheide beschikt niet over eigen kleedlokalen maar huurt de kleedlokalen van de naastgelegen  sporthal van de 

gemeente. In het weekend zijn soms slechts 2 kleedlokalen voor de vereniging beschikbaar op momenten dat ook de 

sporthal in gebruik is. Hoewel dit voldoet aan de norm, ervaart de vereniging hierbij wel  knelpunten.  

• Zowel SV Laar als MMC beschikken over een zeer ruime capaciteit aan kleedlokalen. 

Knelpunten in accommodatie en gebruik 

Naast een analyse op basis van het aantal teams en velden zijn met alle verenigingen gesprekken gevoerd. Hoewel uit de 

objectieve capaciteitsberekeningen naar voren is gekomen dat bij geen van de voetbalverenigingen in Weert sprake is van 

ondercapaciteit, geeft een aantal verenigingen aan in de praktijk wel degelijk knelpunten te ervaren in gebruik. Deze knelpunten 

worden hieronder opgesomd: 

• Wilhelmina maakt gebruik van 2 locaties: Drakesteyn voor de wedstrijden en St. Louis voor de trainingen. De wedstrijdvel-

den op sportpark Drakesteyn beschikken niet over drainage waardoor deze velden van slechte kwaliteit zijn. Wilhelmina 

draagt zelf de kosten voor het onderhoud van de velden op sportpark Drakesteyn, behoudens een beperkte subsidiebijdrage 

van de gemeente. Zij voelt zich hierdoor financieel benadeeld. De vereniging wil graag investeren in de voorzieningen op 

sportpark Drakesteijn en vraagt hiervoor steun van de gemeente. 

• Bij DESM is sprake van wachtlijsten zowel bij de jeugd als bij senioren. De vereniging noemt het accommoderen van de 

jeugd (< 12 jaar) als grootste knelpunt. Hoewel dit niet blijkt uit de capaciteitsberekening ervaart de vereniging knelpunten 
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op het gebied van trainingen. Dit is waarschijnlijk terug te voeren op de slechte kwaliteit van het natuurgras trainingsveld 

dat bij (matige) regenval onbespeelbaar is. De vereniging heeft de wens het natuurgras trainingsveld om te zetten in kunst-

gras. In het najaar en winter ervaart de vereniging een capaciteitstekort op het gebied van de wedstrijdvelden vanwege de 

invallende duisternis en het feit dat slechts 1 veld verlicht is.   

• Ook voetbalvereniging Brevendia heeft te maken met zeer drassige velden en slechte waterafvoer bij regenval.  

• FC Oda maakt voor haar trainingen gebruik van het trainingsveld van COVS. Zonder deze samenwerking zou bij FC Oda 

sprake zijn van een tekort aan (afgerond) 1 trainingsveld. Verder geeft de vereniging aan dat de velden aan vernieuwing 

toe zijn (drainage functioneert niet goed). Hoewel de vereniging volgens de capaciteitsberekening voldoende zou moeten 

hebben aan de beschikbare kleedlokalen, ervaart de vereniging toch een tekort. Daarnaast is het gebouw volgens de ver-

eniging niet meer van deze tijd en vraagt veel onderhoud. Momenteel zijn plannen in ontwikkeling in het kader van de 

zogenaamde Open Club om de volledige accommodatie van FC ODA nieuw te realiseren.  

• Het inroosteren van wedstrijden op het natuurgras wedstrijdveld van MMC is volgens de vereniging weersafhankelijk, verder 

is de capaciteit voldoende. 

• SV Laar ervaart krapte op de trainingsvelden op piekmomenten, terwijl op andere momenten nog ruimte beschikbaar is. 

Volgens de capaciteitsberekening zou de vereniging ruim voldoende moeten hebben aan de 3 trainingsvelden. De kantine 

en een deel van de kleedlokalen zijn aan verbouwing toe, ligt al een plan voor, mankracht en budget vormen echter een 

probleem. 

• SV Altweerterheide ervaart knelpunten met betrekking tot de kleedlokalen en infrastructuur vanwege het feit dat deze ge-

integreerd zijn in de naastgelegen sporthal en gedeeld moeten worden met andere gebruikers. 

• Met uitzondering van DESM geven alle verenigingen aan dat sprake is van verouderde kleed- en clubaccommodaties. 

Binnen afzienbare tijd zal renovatie of nieuwbouw noodzakelijk zijn. De verenigingen geven aan hier geen eigen middelen 

voor beschikbaar te hebben. Gezien het feit dat de gemeente Weert niet meer bijdraagt in investeringen in de opstallen 

zullen leningen onvermijdelijk zijn. Hiervoor zal een gemeentegarantie noodzakelijk zijn. Maar ook dan kan dit leiden tot 

financieringslasten die bepaalde verenigingen niet kunnen dragen. 

2.3 Exploitatie en beheer 

 

Voor vrijwel alle voetbalcomplexen geldt de volgende eigendomsverhouding: 

• Velden en beregeningsinstallaties in eigendom van de gemeente 

• Opstallen en verlichting in eigendom van de verenigingen 

 

Hierop zijn twee uitzonderingen: 

• Bij DESM is in 2014 een nieuwe accommodatie gerealiseerd. Vanwege de btw-wetgeving zijn ook de verlichting en de 

kleedkamers in eigendom van de gemeente. De vereniging betaalt een kostprijsdekkende huur voor het gebruik hiervan. 

• Voetbalvereniging Wilhelmina maakt gebruik van 2 locaties waarbij de grond van de wedstrijdlocatie (Drakesteyn) in eigen-

dom is van een particulier en de vereniging de verantwoordelijkheid van het totale onderhoud draagt. 

Huur velden 

Er is sprake van een gelijke veldhuur (jaarhuur) voor alle verenigingen. In 2017 is besloten het huurtarief in periode 2017-2020 

gefaseerd te verhogen van € 2.000,- naar € 3.000,- voor een natuurgrasveld en van € 5.000,- naar € 7.500,-  voor een kunst-

grasveld. Deze bedragen worden vanaf 2021 geïndexeerd. Uitzondering hierop vormen de verenigingen in de kleine dorpen. 

Voor de verenigingen in Altweerterheide, Swartbroek en Tungelroy is de verhoging beperkt gebleven tot € 2.250,-. Vanaf 2018 

is dit bedrag geïndexeerd. Deze keuze is gemaakt om deze kleine verenigingen niet te zwaar financieel onder druk te zetten. 

 

Een andere uitzondering geldt voor Wilhelmina ’08. Deze vereniging betaalt voor gebruik van sportpark St. Louis (3 velden)  

€ 750,- per veld. De club gebruikt de velden maar een beperkt aantal uren als aanvulling op sportpark Drakesteyn met 2 velden. 

 

De verenigingen hebben eerste gebruiksrecht. Bij verzoek voor medegebruik overlegt de gemeente met de verenigingen of dat 

inpasbaar is. Medegebruik is beperkt. 
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Subsidies 

De voetbalverenigingen krijgen jaarlijks een bedrag van € 30,- per jeugdlid. Door de daling van aantal jeugdleden daalt even-

eens de subsidie. De subsidie wordt niet geïndexeerd. In 2017 heeft eenmalig een verhoging van € 26,- naar € 30,- plaatsge-

vonden.   

 

Wilhelmina ’08 krijgt naast de jeugdledensubsidie ook een subsidie voor het onderhoud van de 2 velden op sportpark Draken-

steyn en de te betalen erfpachtcanon. Voor de erfpachtcanon wordt een subsidie verstrekt ter hoogte van de te betalen canon 

verminderd met de huurprijs van 2 natuurgras voetbalvelden bij de gemeente, waarbij een maximum geldt van € 3.500,- per 

jaar. Voor het onderhoud van de velden ontvangt de vereniging een bijdrage van € 5.467,50 per jaar. .  

 

Tot 2017 kregen verenigingen 25% subsidie van de gemeente op investeringen in opstallen. Deze regeling is vervallen vanuit 

een bezuinigingstaakstelling. Omdat FC Oda in 2015 al een aanvraag voor subsidie had ingediend voor de vernieuwing van 

de clubaccommodatie, is hiervoor nog een subsidiebijdrage gereserveerd.  

Onderhoud 

Zoals hiervoor aangegeven zijn de voetbalverenigingen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kleed- en clubac-

commodaties. Met uitzondering van de accommodatie van DESM  en een uitbreiding van kleedkamers bij MMC zijn alle kleed- 

en clubaccommodaties op leeftijd. Binnen afzienbare tijd zal dan ook sprake zijn van investeringen in renovatie en/of gedeel-

telijke nieuwbouw. Zonder uitzondering geven de verenigingen aan dat zij deze investeringen niet uit eigen middelen kunnen 

bekostigen. Er zal derhalve in alle gevallen sprake zijn van de noodzaak leningen aan te gaan. De banken eisen in de regel 

een garantstelling door een derde bij het verstrekken van leningen aan sportverenigingen. Stichting Waarborgfonds voor de 

Sport (SWS) faciliteert dit, maar bij een aanzienlijke lening wel in samenwerking met de gemeenten (beide garantstelling voor 

50% van de lening). SWS staat echter alleen garant als zij de vereniging in staat acht de lasten van de lening te dragen.  

 

Een globale analyse van de financiële situatie per vereniging, op basis van de door verenigingen aan geleverde informatie, 

leert dat de kans reëel is dat een dergelijke toets nadelig uitpakt.  Een subsidiebijdrage van de gemeente zou dit kunnen 

oplossen, maar dit  staat op gespannen voet  met het vigerende gemeentelijke beleid). 

 

De gemeente Weert staat aan de lat voor het onderhoud van de voetbalvelden, de beregeningsinstallaties en voorzieningen 

als dug-outs en ballenvangers. In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de door de gemeente begrote be-

dragen voor dagelijks onderhoud en investeringen. 

 

Dagelijks onderhoud per jaar

Sportpark Natuurgras Kunstgras Kosten

Laarderveld 2 2 € 72.087

Vrouwenhof 2 1 € 59.662

Boshoven 6 0 € 155.855

Graswinkel 1 2 € 53.822

St. Louis 3 0 € 56.685

De Steinakker 5 0 € 106.041

Molenzicht 2 0 € 43.082

Op den Das 2 0 € 48.898

Ut Veldje 2 0 € 47.867

25 5 € 643.999  

Tabel 6: Dagelijks onderhoud per haar per voetbalcomplex (prijsniveau 2021) 
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Investeringen (periodieke investeringen zoals veldrenovaties, vervanging van afrasteringen etc.)

Sportpark Natuurgras Kunstgras 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Laarderveld 2 2 € 418.854 € 61.422 € 440.089

Vrouwenhof 2 1 € 20.473 € 292.450 € 47.535 € 102.528

Boshoven 6 0 € 85.500 € 74.722 € 72.511 € 183.503 € 295.824 € 17.371

Graswinkel 1 2 € 355.675 € 2.792 € 501.749

De Steinakker 5 0 € 130.751 € 139.194 € 99.069 € 63.513 € 1.396 € 17.371

St. Louis 3 0 € 121.357 € 4.033 € 4.003

Molenzicht 2 0 € 119.210

Op den Das 2 0 € 67.359 € 85.387

Ut Veldje 2 0 € 88.342

25 5 € 337.608 € 657.933 € 713.677 € 267.489 € 355.268 € 413.510 € 1.168.498  

Tabel 7: Meerjaren investeringsplanning voetbalcomplexen (prijsniveau 2021) 

 

De gemarkeerde sportparken zijn wel inzichtelijk maar niet opgenomen in het MJOP. Voor Boshoven moeten deze worden 

meegenomen in de projectkosten voor de Open Club Boshoven, voor de overige gemarkeerde sportparken betreft het een 

“bezuiniging” waarmee een voorschot werd genomen op de resultaten van het sportaccommodatiebeleid. 

 

Met name op de sportparken Boshoven, Op Den Das, De Steinakker en Ut Veldje stonden voor 2020 substantiële investeringen 

op de planning. Uitgangspunt voor de verder beschouwing vormt dat deze investeringen daadwerkelijk zijn gedaan of dat de 

daarvoor gereserveerde budgetten beschikbaar blijven. 

 

Met name bij de sportparken in de stad Weert en bij Brevendia in Stramproy zijn voor de komende jaren forse investeringen 

voorzien. Ook blijkt uit de tabel dat de kosten voor dagelijks onderhoud voor de gemeente Weert een forse kostenpost vormen. 

Duidelijk is ook dat de eerder geconstateerde overcapaciteit op alle sportparken een sterk verhogend effect heeft op deze 

kosten ten opzichte van de situatie waarbij sprake zou zijn van een betere balans tussen behoefte en aanbod. 
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3. Trends en ontwikkelingen 

3.1 Demografische ontwikkelingen 

Bevolkingsprognose  

In onderstaande tabel is de bevolkingsprognose voor de verschillende kernen van de gemeente Weert alsmede de totale ge-

meenten weergegeven: 

 

 

Tabel 8: Bevolkingsprognose gemeente Weert 

Toelichting demografische analyse 

• Het totaal aantal inwoners in de gemeente Weert blijft de komende 20 jaar nagenoeg constant. Wel zullen tussen de ver-

schillende leeftijdscategorieën en tussen de kernen/dorpen verschillen ontstaan. 

• De groep 0-5 jarigen gaat tot 2035 in alle dorpen en in Weert toenemen. De toename zal het sterkst zijn in het dorp Tun-

gelroy, gevolgd door Swartbroek.  

absolute aantallen 2020 2025 2030 2035 2040 indexcijfers 2020 2025 2030 2035 2040 

Weert 41.955 42.745 43.017 43.028 42.725 Weert 100 102 103 103 102

0 tot 5 jaar 1.849 1.916 2.053 2.053 1.912 0 tot 5 jaar 100 104 111 111 103

5 tot 15 jaar 4.066 3.993 4.030 4.243 4.377 5 tot 15 jaar 100 98 99 104 108

15 tot 20 jaar 2.299 2.128 2.080 2.036 2.112 15 tot 20 jaar 100 93 90 89 92

20 tot 45 jaar 11.989 12.550 12.480 12.042 11.534 20 tot 45 jaar 100 105 104 100 96

45 tot 65 jaar 12.045 11.520 10.668 10.064 9.970 45 tot 65 jaar 100 96 89 84 83

65 tot 75 jaar 5.169 5.252 5.732 6.048 5.515 65 tot 75 jaar 100 102 111 117 107

75 jaar en ouder 4.539 5.386 5.974 6.541 7.304 75 jaar en ouder 100 119 132 144 161

Altweerterheide 1.018 1.011 997 983 965 Altweerterheide 100 99 98 97 95

0 tot 5 jaar 31 34 41 44 41 0 tot 5 jaar 100 107 130 139 129

5 tot 15 jaar 89 77 75 85 96 5 tot 15 jaar 100 86 85 97 108

15 tot 20 jaar 58 51 43 40 43 15 tot 20 jaar 100 87 75 68 74

20 tot 45 jaar 202 213 223 226 219 20 tot 45 jaar 100 105 110 112 109

45 tot 65 jaar 390 354 292 231 205 45 tot 65 jaar 100 91 75 59 53

65 tot 75 jaar 150 153 176 194 177 65 tot 75 jaar 100 102 117 129 118

75 jaar en ouder 98 131 147 163 185 75 jaar en ouder 100 134 150 166 189

Tungelroy 1.016 1.048 1.066 1.071 1.059 Tungelroy 100 103 105 105 104

0 tot 5 jaar 45 51 57 56 52 0 tot 5 jaar 100 114 127 126 115

5 tot 15 jaar 91 96 105 116 120 5 tot 15 jaar 100 106 115 127 131

15 tot 20 jaar 58 49 51 53 59 15 tot 20 jaar 100 85 88 92 101

20 tot 45 jaar 254 272 277 272 263 20 tot 45 jaar 100 107 109 107 103

45 tot 65 jaar 334 314 276 247 240 45 tot 65 jaar 100 94 83 74 72

65 tot 75 jaar 157 154 163 174 158 65 tot 75 jaar 100 98 104 111 101

75 jaar en ouder 77 112 137 152 168 75 jaar en ouder 100 146 180 199 219

Swartbroek 882 906 919 927 923 Swartbroek 100 103 104 105 105

0 tot 5 jaar 30 34 42 46 42 0 tot 5 jaar 100 114 141 155 142

5 tot 15 jaar 77 69 74 86 98 5 tot 15 jaar 100 89 96 112 127

15 tot 20 jaar 67 50 40 41 46 15 tot 20 jaar 100 74 59 60 68

20 tot 45 jaar 216 249 255 253 242 20 tot 45 jaar 100 115 119 117 112

45 tot 65 jaar 307 286 256 222 212 45 tot 65 jaar 100 93 84 73 69

65 tot 75 jaar 113 119 135 147 136 65 tot 75 jaar 100 105 120 131 121

75 jaar en ouder 72 99 116 131 148 75 jaar en ouder 100 137 160 181 204

Stramproy 5.227 5.316 5.349 5.343 5.281 Stramproy 100 102 102 102 101

0 tot 5 jaar 222 237 260 260 237 0 tot 5 jaar 100 107 117 117 107

5 tot 15 jaar 480 490 504 542 562 5 tot 15 jaar 100 102 105 113 117

15 tot 20 jaar 283 243 256 255 273 15 tot 20 jaar 100 86 90 90 96

20 tot 45 jaar 1.313 1.384 1.377 1.348 1.301 20 tot 45 jaar 100 105 105 103 99

45 tot 65 jaar 1.562 1.443 1.271 1.151 1.154 45 tot 65 jaar 100 92 81 74 74

65 tot 75 jaar 740 751 820 846 721 65 tot 75 jaar 100 101 111 114 97

75 jaar en ouder 626 767 863 941 1.032 75 jaar en ouder 100 122 138 150 165

totaal gemeente Weert 50.097 51.026 51.349 51.351 50.953 totaal gemeente Weert 100 102 102 103 102

0 tot 5 jaar 2.177 2.272 2.453 2.459 2.283 0 tot 5 jaar 100 104 113 113 105

5 tot 15 jaar 4.803 4.726 4.787 5.073 5.252 5 tot 15 jaar 100 98 100 106 109

15 tot 20 jaar 2.766 2.520 2.470 2.425 2.532 15 tot 20 jaar 100 91 89 88 92

20 tot 45 jaar 13.974 14.668 14.612 14.141 13.560 20 tot 45 jaar 100 105 105 101 97

45 tot 65 jaar 14.637 13.918 12.764 11.915 11.782 45 tot 65 jaar 100 95 87 81 80

65 tot 75 jaar 6.329 6.428 7.026 7.409 6.708 65 tot 75 jaar 100 102 111 117 106

75 jaar en ouder 5.412 6.495 7.237 7.929 8.836 75 jaar en ouder 100 120 134 147 163
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• De groep 5-15 jarigen (een belangrijke groep voor de voetbalverenigingen) zal in Weert tot 2030 nagenoeg constant blijven 

om vervolgens licht te stijgen. In Altweerterheide zal deze groep na een daling vanaf 2030 licht toenemen. In de dorpen 

Tungelroy, Swartbroek en Stramproy zal deze groep procentueel gezien een flinke toename laten zien. In absolute zin is 

deze groep in deze dorpen zo klein dat het niet om hele grote aantallen gaat. 

• De groep 15-20 jarigen neemt in de meeste kernen/dorpen naar verwachting in omvang af, alleen in Tungelroy zal deze 

groep na een afname in 2040 weer op hetzelfde niveau liggen als nu. 

• De leeftijdscategorie 20-45 jarigen blijft nagenoeg constant of laat een lichte toename zien. 

• De groep 45-65 jarigen zal in omvang het meeste afnemen, dit geldt zowel gemeentebreed als voor de kernen/dorpen 

afzonderlijk. 

• Zowel de kern Weert en omgeving als de dorpen krijgen te maken met vergrijzing. Met name de groep 75 plussers gaat 

sterkt toenemen waarbij procentueel de grootste stijging wordt verwacht in het dorp Tungelroy. 

3.2 Ontwikkelingen voetbalsport 

• De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) staat nog steeds met stip op nummer één van de lijst grootste sportbon-

den. Vooral het damesvoetbal mag zich in een toenemende populariteit verheugen. 

• Fitness en wandelen zijn nog steeds de meest beoefende sporten, deze sporten zijn met name populair onder de volwas-

senen. Voetbal en zwemsport zijn populair onder de jeugd. Jongens beoefenen voetbal, zwemsport en fitness het meest. 

Meisjes geven de voorkeur aan zwemsport en op de tweede plaats dansen. Voetbal is enorm in populariteit gestegen bij 

de meisjes en staat op de derde plaats.  

• De groei van het meiden- en vrouwenvoetbal gaat onverminderd voort. Ook in het seizoen 2019/ '20 kan de KNVB weer 

een stijging van het groeipercentage in het ledenbestand noteren, ditmaal een percentage van 0,9%. 

• Het gehele ledenaantal van KNVB neemt in het seizoen 2019/'20 iets af in vergelijking met het voorgaande seizoen. 

• Een (voetbal)accommodatie heeft niet alleen meer de functie van clubhuis voor leden, maar biedt tevens mogelijkheden 

voor andere relevante activiteiten en samenwerkingsverbanden. De club wordt steeds meer gezien als een ontmoetings-

plaats. 

3.3 Ontwikkelingen verenigingen en beleid 

De meest recente ontwikkelingen zijn: 

• In 2015 is een voorzieningenplan vastgesteld voor Stramproy. Hierin is geconcludeerd dat er sprake is van een overcapa-

citeit aan voetbalvelden en er naar de toekomst toe meer samenwerking tussen voetbalverenigingen gewenst is. Het inpas-

sen van de activiteiten van Crescentia (Tungelroy) in Stramproy is als optie benoemd. Initiatief over samenwerking is aan 

de verenigingen gelaten. Het heeft geleid tot overleg tussen de verenigingen uit Stramproy, Tungelroy en Altweerterheide 

en er is samenwerking op het gebied van jeugdteams gerealiseerd/ oortgezet; 

• In 2017 zijn ook voorzieningenplannen vastgesteld voor Altweerterheide en Swartbroek. Ook in deze plannen is geconclu-

deerd dat voor behoud van voetbal in de dorpen samenwerking nodig is. Voor de voetbalverenigingen in deze kernen is 

besloten hen op het gebied van de accommodatie te blijven faciliteren, zolang er bestaansrecht is. Voor Swartbroek is 

geadviseerd om ook aansluiting te zoeken bij de samenwerking tussen de verenigingen uit Altweerterheide, Tungelroy en 

Stramproy. 

• In 2016 zijn de verenigingen die gebruik maken van sportpark Boshoven een samenwerking aangegaan: de Open Club 

Weert-Noord Verenigd! (burgerinitiatief). In 2017 is door deze ‘Open Club’ een visiedocument opgesteld. Hierin is ook de 

wens opgenomen om de openbare ruimte van het park te revitaliseren en de parkeercapaciteit uit te breiden. Dit heeft 

geleid tot de uitwerking van een herinrichtingsplan dat in 2019 door de raad is vastgesteld. Dit plan voorziet in een gefa-

seerde uitvoering in de periode tot en met 2024;  

• Op sportpark Boshoven voorziet het herinrichtingsplan (in kader van het traject Open Club Boshoven) in een teruggang van 

6 naar 5 velden in combinatie met aanleg van een aantal kleine veldjes in de ‘restruimte’. 

• In het coalitieprogramma 2018-2022 is binnen het thema leefbaarheid de herinrichting van sportpark St. Louis als een van 

de speerpunten benoemd. In de toelichting is het streven benoemd het park ‘terug te geven in handen van de wijk’ en 

samen met de inwoners te komen tot een herontwikkeling.  

• Met Brevendia (sportpark De Steinakker, Stramproy) is afgesproken dat bij geplande veldrenovaties de mogelijkheid van 

een teruggang van het aantal velden wordt beoordeeld.  
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4. Integrale diagnose 

4.1 Synthese 

De volgende tabellen tonen de afstemming van vraag en aanbod van de voetbalaccommodaties in de gemeente Weert waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen voetbalverenigingen in de stad Weert en voetbalverenigingen in de dorpen. 

 

 

 

 

Tabel 9: Vergelijking benodigde en beschikbare wedstrijd- en trainingscapaciteit cumulatief 

Toelichting: 

• De gemeente Weert is rijkelijk bedeeld met voetbalcomplexen. Uit de analyse (die in bovenstaande tabel is samengevat) 

blijkt dat er zowel op sportparkniveau als gemeente-breed sprake is van een aanzienlijke overcapaciteit zowel in wedstrijd- 

als in trainingsvelden. 

• Volgens de analyse is ook bij de afzonderlijke verenigingen derhalve in de meeste gevallen sprake van overcapaciteit. Daar 

waar uit de gesprekken naar voren is gekomen dat een vereniging knelpunten ervaart op het gebied van gebruik, is dat 

doorgaans te wijten aan de kwaliteit van de velden waardoor de bespeelbaarheid lager is dan waar op basis van de richtlijn 

vanuit wordt gegaan. Anderzijds is er soms sprake van inefficiënte planning waardoor op piekmomenten knelpunten worden 

ervaren terwijl op andere momenten nog wel ruimte beschikbaar is. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het aantal voetbalcomplexen binnen de gemeente Weert zich sterk boven het gemiddelde bij 

gemeente van gelijke omvang en karakteristieken bevindt. In combinatie met het feit dat bij ieder sportpark sprake is van een 

overcapaciteit aan velden en de constatering dat sprake is van complexen met over het algemeen op leeftijd zijnde kleed- en 

clubaccommodaties (waar investeringen worden verwacht die door de verenigingen niet zelfstandig zijn op te brengen) kan 

worden geconcludeerd dat geen sprake is van een toekomstbestendige situatie met betrekking tot de voetbalsport in de ge-

meente Weert. 

 

Om de gewenste toekomstbestendige situatie te bereiken zal sprake dienen te zijn van schaalvergroting. Enerzijds binnen de 

stad Weert, anderzijds binnen de dorpen. Dit betekent dat meerdere verenigingen gebruik gaan maken van hetzelfde sport-

complex. Nader dient te worden bepaald op welke wijze de samenwerking plaats gaat vinden op de complexen. Indien er 

voldoende draagvlak voor is zouden fusies aanbeveling verdienen. De planning en exploitatie kunnen dan worden geoptimali-

seerd. Een situatie waarbij de verschillende verenigingen hun eigen identiteit behouden, en waar derhalve uitsluitend sprake is 

van intensieve samenwerking, behoort echter ook tot de mogelijkheden. 

 

  

Voetbalverenigingen Voetbalverenigingen

Weert zaterdag zondag Dorpen zaterdag zondag

stad Weert totaal dorpen totaal

- benodigde speelvelden 7,2 5,8 - benodigde speelvelden 1,1 2,8

- aantal speelvelden 14,0 14,0 - aantal speelvelden 6,0 6,0

- aanbod - behoefte 6,8 8,2 - aanbod - behoefte 4,9 3,2

wedstrijdcapaciteit wedstrijdcapaciteit

Voetbalverenigingen Voetbalverenigingen

Weert Dorpen

stad Weert totaal dorpen totaal

- benodigde capaciteit 4.503 - benodigde capaciteit 1.430

- beschikbare capaciteit 9.300 - beschikbare capaciteit 3.500

- aanbod - behoefte 4.797 - aanbod - behoefte 2.070

- saldo uitgedrukt in velden 6,4 - saldo uitgedrukt in velden 3,0

trainings-

capaciteit

trainings-

capaciteit
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Schaalvergroting zal, vanwege de geconstateerde forse overcapaciteit, leiden tot een beperking van het aantal velden en een 

hogere bezetting per veld. Dit zal resulteren in de noodzaak tot een betere planning en een grotere flexibiliteit bij verenigingen. 

Vanwege het feit dat de KNVB normen, zoals eerder weergegeven, op onderdelen ruim zijn geïnterpreteerd mag dit ook van 

verenigingen verwacht worden. Hier staat tegenover dat er (onder meer) sprake zal zijn van: 

• Een lagere veldhuur voor de verenigingen (door het feit dat sprake is van minder velden). 

• Minder onderhoudskosten voor verenigingen aan de opstallen (door gecombineerd gebruik). 

• Mogelijkheden voor verenigingen om samen te werken op het gebied van de inzet van vrijwilligers (per saldo zijn minder 

vrijwilligers nodig). 

• Lagere onderhoudskosten en investeringen voor de gemeente door de beperking van het aantal velden. 

• Vrijvallende locaties waar herontwikkeling plaats kan vinden. 

 

Uiteraard betekent schaalvergroting ook dat er in mindere mate sprake zal zijn van wijk- of dorpsgerichte voorzieningen. Voor 

een aantal inwoners wordt de reisafstand naar het sportcomplex groter. Wel zullen (in ieder geval voorlopig) de individuele 

verenigingen blijven bestaan zodat er in dit opzicht voldoende te kiezen over blijft.   

 

Bij de keuze voor de toekomstscenario’s is gebruik gemaakt van de bevindingen uit de gesprekken met de verenigingen, de 

ontvangen enquêtes en onze bevindingen op basis van de capaciteitsanalyse en de overige analyse met betrekking tot de 

lokale en landelijke ontwikkelingen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3. 

4.2 De toekomstscenario’s 

Zoals uit tabel 2 in paragraaf 2.1 is op te maken zijn er feitelijk vier relatief grote verenigingen in Weert: SV Laar, FC ODA, 

DESM en MMC. Brevendia neemt een middenpositie in. De overige vereniging zijn aanmerkelijk kleiner: Wilhelmina ’08, SV 

Altweerterheide, Crescentia en RKSVV Swartbroek. Idealiter zouden sportcomplexen van vergelijkbare omvang resteren die 

gelijkelijk zijn gespreid over de gemeente. Zoals hieronder wordt beschreven kan slechts tot op zekere hoogte aan dit streven 

gevolg worden gegeven. 

 

Binnen Weert is momenteel sprake van een voorziene ontwikkeling op sportpark Boshoven bij FC ODA richting een open 

clubvoorziening. Gezien de banden die er al zijn tussen de verenigingen en de relatief korte afstand tussen de huidige com-

plexen stellen wij voor om SV Laar hier bij te laten aanhaken. Resultaat is wel een sportcomplex waar twee grote verenigingen 

samenwerken en derhalve een groot aantal teams zal trainen en wedstrijden spelen. De ontwikkelingen op Boshoven biedt 

echter een unieke en eenmalige kans op een slag te slaan met betrekking tot een toekomstbestendige situatie voor de voet-

balsport die ons inziens dient te worden benut. Daarbij biedt de locatie van sportpark Laarderveld ook goede kansen voor 

herontwikkeling. Het “inhuizen” op Boshoven van (nog) een andere vereniging ligt niet voor de hand, met name omdat hierdoor 

een te grote cluster zou ontstaan.  

 

Zowel MMC als Wilhelmina ’08 hebben te maken met een forse overcapaciteit voor wedstrijden en trainingen. Dit is onder meer 

het gevolg van het feit dat MMC op sportpark Graswinkel al beschikt over een tweetal kunstgrasvelden. De beperkte afstand 

tussen beide verenigingen versterkt de mogelijkheid is om Wilhelmina ’08 te laten “intrekken” op sportpark De Graswinkel bij 

MMC. Het in stand houden van de accommodatie van DESM (Vrouwenhof) staat buiten kijf. De accommodatie is slechts enkele 

jaren oud en het amoveren ervan ligt niet in de rede. Wel zou kunnen worden overwogen om zowel Wilhelmina ’08 als MMC 

te laten inhuizen bij DESM. Dit zou resulteren in een tweede grote verenigingscluster (naast het cluster op Boshoven). Dit zou 

wel betekenen dat het aantal velden zou moeten worden uitgebreid en hiertoe door de gemeente grond moet worden aange-

kocht. Het belangrijkste argument om deze grote clustering niet door te voeren is echter dat het aantal voetbalcomplexen in de 

stad Weert dan zou worden gereduceerd tot twee. Wij vinden dit een brug te ver en deze mening werd tijdens de terugkoppeling 

door de verenigingen gedeeld. Hoewel de complexen van MMC en DESM niet ver van elkaar liggen resteert toch een meer 

evenwichtige situatie indien niet gekozen wordt voor deze vergaande clustering. Ook zijn er qua bereikbaarheid van de sport-

parken van MMC en DESM grotere verschillen dan vanuit de afstand tussen de twee complexen verwacht zou worden. 

 

De verenigingen uit Swartbroek, Altweerterheide en Tungelroy hebben geen of een zeer beperkt aantal jeugdleden en een 

beperkt aantal seniorenteams waaronder ook enkele veteranenteam die afwijken speelvormen beoefenen. Wij zien op de lange 

termijn bij alle verenigingen continuïteitsrisico’s (met name ook door de verouderende accommodaties). In combinatie met de 
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overcapaciteit bij iedere vereniging adviseren wij, vanwege de beperkte afstand tussen Swartbroek en sporrtpark Vrouwenhof, 

om RKSVV te laten inhuizen bij DESM en de andere twee verenigingen te laten inhuizen bij Brevendia. Zo ontstaat een voet-

balcomplex dat beter kan worden benut en kunnen de verenigingen elkaar versterken. Uiteraard heeft dit wel consequenties 

voor de dorpen. Hier wordt in paragraaf 5.4 verder op ingegaan. 

 

De clubs uit de dorpen Tungelroy en Altweerterheide kunnen derhalve gaan spelen op het complex De Steinakker van Breven-

dia in Stramproy. Er is ook een mogelijkheid dat deze drie dorpsclubs gaan spelen op een nieuw te realiseren sportpark centraal 

tussen de dorpen. Wilhelmina ’08 opteert zelf voor behoud van Drakesteyn, Om die reden kan worden overwogen sportpark 

Drakesteyn te laten bestaan voor het amateurvoetbal op het hoogste niveau en als centrale wijkaccommodatie, waarbij wel 

een samenwerking wordt aangegaan met MMC.  .   

 

Wij komen dan tot de volgende scenario’s: 

1. Clustering ODA en SV Laar op Boshoven, Wilhelmina en MMC op Graswinkel, Brevendia, Crescentia, SV Altweerterheide 

op Steinakker, DESM/RKSVV op Vrouwenhof.. 

2. Als scenario 1 maar dan het dorpencluster (Brevendia, Crescentia, SV Altweerterheide) op een centrale locatie tussen de 

dorpen. 

3. Als scenario 1 maar Drakesteyn in stand houden voor hoogste amateurniveau en als wijkaccommodatie waarbij een sa-

menwerking op het gebied van jeugdafdeling tot stand komt tussen Wilhelmina ’08 en MMC. 
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5. Uitwerking scenario’s 

5.1 Scenario 1: Drie clusters in Weert en één cluster in Stramproy 

In dit scenario worden de 9 bestaande voetbalcomplexen teruggebracht naar 4 complexen, waarvan 3 in Weert en 1 in Stram-

proy. Per voetbalcomplex zullen meerdere voetbalverenigingen geclusterd worden. De verenigingen worden niet gedwongen 

tot fuseren maar zullen wel moeten samenwerken. Hieronder worden per cluster de veranderingen en de gevolgen in beeld 

gebracht. 

 

Opgemerkt dient te worden dat clustering van accommodaties invloed kan hebben op de ledenaantallen per verenigingen maar 

ook het cumulatieve aantal voetballers in de gemeente Weert. Enerzijds zal sprake kunnen zijn van vitalere verenigingen omdat 

de focus door krachtenbundeling in hogere mate kan worden gericht op zaken als versterking van de activiteiten en ledenwer-

ving. Anderzijds zal de gemiddelde reisafstand voor een inwoner van Weert tot het dichtstbijzijnde voetbalcomplex toenemen. 

Het is op dit moment niet opportuun om een prognose op te stellen voor deze ontwikkelingen van de ledenaantallen. Omdat 

andere externe factoren geen aanleiding geven om de komende jaren grote veranderingen in ledenaantallen te verwachten 

wordt bij de verdere analyse uitgegaan van (gemiddeld) gelijk blijvende ledenaantallen. Verschuivingen tussen verenigingen is 

wel een aandachtspunt. Momenteel trekken de verenigingen uit Weert Noord (FC ODA en SV Laar) verhoudingsgewijs meer 

jeugdleden aan dan de verenigingen in Weert Oost (MMC en Wilhelmina ’08). Mochten er verschuivingen tussen verenigingen 

plaats vinden dan zal er actief moeten worden gestuurd op de plaatsing van leden bij de verschillende verenigingen, zodat de 

toekomstbestendigheid op elke locatie geborgd blijft. 

Cluster 1: FC Oda + SV Laar + COVS op sportpark Boshoven 

Het eerste cluster zal worden gevormd door de voetbalverenigingen FC Oda, SV Laar en scheidsrechtersvereniging COVS en 

zal worden gesitueerd op sportpark Boshoven. Sportpark Boshoven beschikt in de huidige situatie over 6 natuurgrasvelden. 

Voor dit nieuwe cluster is uitgegaan van 5 wedstrijdvelden. Hoewel de 2 voetbalverenigingen in dit cluster volgens de richtlijn 

samen behoefte aan 4 wedstrijdvelden, geven beide verenigingen aan een groei te voorzien vanwege de geplande nieuwbouw 

in de wijk Laarveld. Met 4 wedstrijdvelden is er geen ruimte voor groei. Deze extra capaciteit biedt, naast ruimte voor groei, 

tevens meer flexibiliteit voor het plannen van de wedstrijden. Bij het bepalen van het aantal benodigde trainingsvelden is uitge-

gaan van 80 trainingsuren (52 weken x 1,5 uur per week) voor scheidsrechtersvereniging COVS op jaarbasis. Om in de totale 

trainingsbehoefte van de 3 verenigingen te voorzien zijn minimaal 3 trainingsvelden nodig. Voor de huisvesting van 5 wedstrijd-

velden en 3 trainingsvelden heeft de volgende configuratie de voorkeur: 

• 3 kunstgrasvelden 

• 2 natuurgras wedstrijdvelden 

 

De kunstgrasvelden worden zowel voor trainingen als voor wedstrijden ingezet. In de volgende tabel wordt deze configuratie 

samengevat. 

 

FC Oda SV Laar totaal FC Oda SV Laar COVS* totaal

- benodigd 2,1 1,8 3,9 1.035 1.106 80 2.221

- beschikbaar 5 2.640

- saldo 1,1 419

van 6 naar 5 velden

FC Oda+

SV Laar+

COVS wedstrijdvelden trainingsvelden

huidig: 6 natuugras > nieuw: 3 kunstgras + 2 natuurgras

Cluster 1: sportpark Boshoven

 

Tabel 10: Capaciteitsraming velden cluster 1 

 

De ontwikkeling van dit cluster is niet los te zien van de plannen met betrekking tot het traject “Open Club Boshoven”. Binnen 

deze ontwikkeling dient het inhuizen van SV Laar derhalve te worden meegenomen. In het ontwerp van dit traject is uitgegaan 

van 5 velden. Dit sluit aan bij bovengenoemde benodigde configuratie. Ook voorziet het ontwerp in de aanleg van 4 jeugdveldjes 

in de restruimte. Een veldje voor 2 tegen 2 en 4 tegen 4. Twee veldjes voor 6 tegen 6 en één veld voor 8 tegen 8. Dit biedt 

extra ruimte voor trainingen en wedstrijden voor de jeugd t/m 12 jaar. De oppervlakte van de 4 jeugdveldjes is samen nog circa 

3/4 volledig veld.   
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Sportpark Boshoven beschikt in de huidige situatie over 8 kleedlokalen. De richtlijn voor het bepalen van het benodigd aantal 

kleedkamers kijkt naar het benodigd aantal wedstrijdvelden. Deze ligt op basis van de huidige situatie op 4. In de nieuwe 

configuratie wordt echter uitgegaan van 5 wedstrijdvelden en ook bij het bepalen van het aantal kleedlokalen is dit het uitgangs-

punt. In de volgende tabel wordt het totaal benodigde aantal kleedlokalen in beeld gebracht. Daar de nieuwe richtlijn voor een 

bestaande situatie om veel aanpassingen vraagt, is ook het aantal benodigde kleedlokalen volgens de oude richtlijn in beeld 

gebracht. 

 

cluster 1

kleedlokalen

beschikbaar

benodigd 10 12

saldo -2 -4

nieuwe 

richtlijn*

oude 

richtlijn

8

*helft van de kleedlokalen in grotere 

maatvoering en 2 teamlockers per 

kleedlokaal
 

Tabel 11: Capaciteitsraming kleedlokalen cluster 1 

 

In de open club Boshoven, waar dit cluster onderdeel van wordt, is een geheel nieuwe clubaccommodatie voorzien (FC Oda). 

Bij nieuw te realiseren accommodaties is het aan te bevelen van de nieuwe richtlijn uit te gaan. Dit betekent dat, uitgaande van 

5 wedstrijdvelden, voor dit cluster 10 kleedlokalen nodig zijn, waarvan de helft in grotere maatvoering (24m2) . Daarnaast dienen 

per kleedlokaal 2 teamlockers te worden gerealiseerd. 

Kosten en besparingen 

Bij de kostenraming voor de realisatie van dit cluster beperken wij ons tot de kosten van het ombouwen van drie natuurgras-

velden naar kunstgrasvelden. Deze worden geraamd op € 450.000,- excl. BTW per veld. Voor drie velden komen de investe-

ringskosten daarmee op € 1.350.000,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief: 

• De aanleg van het kunstgrasveld inclusief constructie 

• Veldverlichting in LED 

• Drainage 

• Veldinrichting 

• Hekwerken 

• Verharding 

 

De kosten die betrekking hebben op de vorming van de fysieke ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de Open Club (met 

name de ontwikkeling van een multifunctionele kleed- en clubaccommodatie) laten we hier buiten beschouwing. Dit betreft 

namelijk kosten die ook gemaakt dienen te worden indien geen sprake is van het inhuizen van SV Laar op sportpark Boshoven.  

 

De vorming van dit cluster heeft voor de gemeente de volgende financiële effecten. 

• Geen investeringen meer in sportpark Laarderveld. 

• Geen dagelijks onderhoud meer op sportpark Laarderveld (voorlopig blijven de maaikosten voor de velden bestaan). 

• Huurderving sportpark Laarderveld. 

• Herontwikkeling locatie Laarderveld. 

• Besparing dagelijks onderhoud 1 grasveld op sportpark Boshoven. 

• Besparing dagelijks onderhoud 1 kunstgrasveld in plaats van 1 natuurgrasveld op sportpark Boshoven. 

• Hogere kapitaallasten en vervangingsreserveringen door groter aantal kunstgrasvelden op sportpark Boshoven. 

• Lagere huur door vervallen 1 natuurgrasveld en hogere huur door groter aantal kunstgrasvelden op sportpark Boshoven. 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de verenigingen de volgende financiële effecten. 

• Geen onderhoud meer nodig aan kleed- en clubaccommodatie sportpark Laarderveld 

• Verenigingen kunnen lasten één kleed- en clubaccommodatie op sportpark Boshoven delen. 
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• Verenigingen hebben samen minder lasten voor veldhuur (de besparing door het mindere aantal velden is groter dan de 

meerkosten van de huur van kunstgrasvelden). 

 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende clusters en scenario’s. 

Cluster 2: MMC en Wilhelmina op sportpark De Graswinkel 

Cluster 2 wordt in dit scenario gevormd door MMC en Wilhelmina en zal worden gesitueerd op sportpark De Graswinkel. 

Sportpark De Graswinkel beschikt in de huidige situatie over 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld. De 2 verenigingen die 

voorzien zijn in dit cluster hebben samen behoefte aan 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden en dus kan de bestaande confi-

guratie behouden blijven. 

 

MMC Wilhelmina totaal MMC Wilhelmina totaal

- benodigd 1,4 0,7 2,1 949 393 1.342

- beschikbaar 3 1.760

- saldo 0,9 418

huidige configuratie behouden

Cluster 2: sportpark De Graswinkel

MMC+

Wilhelmina trainingsvelden

huidige configuratie behouden: 2 kunstgras + 1 natuugras

wedstrijdvelden

 

Tabel 12: Capaciteitsraming velden cluster 2 

 

De Graswinkel beschikt in de huidige situatie over 10 kleedlokalen. Met 3 benodigde wedstrijdvelden is binnen dit cluster 

volgens de nieuwe richtlijn behoefte aan 6 kleedlokalen waarvan de helft in grotere maatvoering en met 2 teamlockers per 

kleedlokaal. De oude richtlijn gaat uit van 2 kleedkamers per wedstrijdveld plus een extra set van 2 kleedkamers per 3 beno-

digde wedstrijdvelden. Volgens de oude richtlijn zou dit cluster kunnen volstaan met 8 kleedlokalen.  

 

cluster 2

kleedlokalen

beschikbaar

benodigd 6 8

saldo 4 2

*helft van de kleedlokalen in grotere 

maatvoering en 2 teamlockers per 

kleedlokaal

nieuwe 

richtlijn*

oude 

richtlijn

10

 

Tabel 13: Capaciteitsraming kleedlokalen cluster 2 

 

Geadviseerd wordt voor dit cluster het bestaande aantal kleedlokalen te behouden. 

Kosten en besparingen 

Bij dit cluster zijn geen extra investeringen in de aanleg of omvorming van velden noodzakelijk. 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de gemeente de volgende financiële effecten. 

• Geen investeringen meer in sportpark St. Louis. 

• Geen dagelijks onderhoud meer op sportpark St. Louis (grasmaaien blijft voorlopig vanwege gebruik door voortgezet on-

derwijs). 

• Huurderving sportpark St. Louis. 

• Geen subsidie meer naar Wilhelmina ’08 voor onderhoud/investeringen in sportpark Drakesteyn en compensatie erfpacht-

canon. 

• Herontwikkeling locatie St. Louis (in principe blijft de bestemming overigens maatschappelijk). 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de verenigingen de volgende financiële effecten. 

• Geen onderhoud meer nodig aan kleed- en clubaccommodatie sportpark St. Louis en Drakesteyn. 
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• Verenigingen kunnen lasten één kleed- en clubaccommodatie op sportpark de Graswinkel delen. 

• Verenigingen hebben samen minder lasten voor veldhuur c.q. erfpachtcanon. 

 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende clusters en scenario’s. 

Cluster 3: DESM en RKSVV op sportpark Vrouwenhof 

Gezien het feit dat RKSVV uit Swartbroek geografisch dichter bij Weert ligt dan bij Stramproy (zie cluster 4), en aangezien de 

vereniging naar eigen zeggen weinig binding heeft met het dorp, ligt het clusteren van RKSVV met DESM op sportpark Vrou-

wenhof voor de hand. Op het moment dat RKSVV eveneens gebruik gaat maken van sportpark Vrouwenhof, dient één natuur-

grasveld te worden vervangen door een kunstgrasveld. 

 

wedstrijd training

- benodigd 2,1 1.279

- beschikbaar 3 1.760

- saldo 0,9 481

1 natuurgras ombouwen naar kunstgras

huidig: 1 kunst + 2 natuur

nieuw: 2 kunst + 1 natuur

Cluster 3: sportpark Vrouwenhof

DESM+

RKSV

 

Tabel 14: Capaciteitsraming velden cluster 3 

 

Sportpark Vrouwenhof beschikt in de huidige situatie over 8 kleedlokalen. Dit volstaat voor dit cluster. 

 

cluster 3

kleedlokalen nieuwe richtlijn*

oude 

richtlijn

beschikbaar

benodigd met RKSVV 6 8

saldo 2 0

8

 

Tabel 15: Capaciteitsraming kleedlokalen cluster 3 

Kosten en besparingen 

Het ombouwen van een natuurgras- naar een kunstgrasvoetbalveld wordt geraamd op € 450.000,- excl. BTW. Deze kosten 

zijn inclusief: 

• De aanleg van het kunstgrasveld inclusief constructie 

• Veldverlichting in LED 

• Drainage 

• Veldinrichting 

• Hekwerken 

• Verharding 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de gemeente de volgende financiële effecten. 

• Geen investeringen meer in sportpark Molenzicht. 

• Geen dagelijks onderhoud meer op sportpark Molenzicht (voorlopig blijven de maaikosten voor de velden bestaan). 

• Huurderving sportpark Molenzicht. 

• Herontwikkeling locatie Molenzicht. 

• Besparing dagelijks onderhoud 1 kunstgrasveld in plaats van 1 natuurgrasveld op sportpark Boshoven. 

• Hogere kapitaallasten en vervangingsreserveringen door kunstgrasveld in plaats van natuurgrasveld op sportpark Vrou-

wenhof. 

• Hogere huur door kunstgrasveld in plaats van natuurgrasveld op sportpark Vrouwenhof. 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de verenigingen de volgende financiële effecten. 

• Geen onderhoud meer nodig aan kleed- en clubaccommodatie sportpark Molenzicht. 

• Verenigingen kunnen lasten één kleed- en clubaccommodatie op sportpark Vrouwenhof delen. 
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• Verenigingen hebben samen minder lasten voor veldhuur (de besparing door het mindere aantal velden is groter dan de 

meerkosten van de extra huur van het kunstgrasveld dat in plaats komt van het natuurgrasveld). 

 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende clusters en scenario’s. 

Cluster 4: Brevendia, Crescentia en SV Altweerterheide op sportpark De Steinakker 

Dit scenario draagt het risico in zich dat door de clustering van voorzieningen in Stramproy sprake zal zijn van vraaguitval 

doordat leden van de andere dorpsverenigingen afhaken vanwege het feit dat zij de reisafstand te ver vinden. Ook kunnen zij 

overstappen naar een vereniging in de stad Weert. Vooralsnog zijn wij er bij de calculaties van uit gegaan dat er geen sprake 

is van vraaguitval. De werkelijk benodigde capaciteit kan derhalve lager zijn. 

 

In dit cluster worden de 3 dorpsverenigingen Brevendia, Crescentia en SV Altweerterheide samengevoegd op het grootste 

sportpark van de dorpen: De Steinakker. Sportpark De Steinakker beschikt in de huidige situatie over 5 natuurgrasvelden. In 

de nieuwe situatie kan worden volstaan het vervangen van 1 natuurgrasveld door kunstgras en het handhaven van 2 natuurgras 

wedstrijdvelden en 1 natuurgras trainingsveld. 1 natuurgrasveld kan dan worden afgestoten. Een alternatief is het vervangen 

van 2 natuurgrasvelden door kunstgras voor trainingen en wedstrijden en het behouden van 1 natuurgrasveld voor wedstrijden. 

Er kunnen dan 2 velden worden afgestoten. De trainingscapaciteit neemt in die configuratie toe met 180 trainingsuren op 

jaarbasis ten opzichte van de hieronder getoonde configuratie. 

 

Brevendia Crescentia Altw.heide totaal Brevendia Crescentia Altw.heide totaal

- benodigd 1,2 0,5 0,5 2,2 723 231 217 1.171

- beschikbaar 3 1.580

- saldo 0,8 409

Dorpen 

Cluster 4: sportpark De Steinakker

huidig: 5 natuurgras > nieuw: 1 kunstgras + 2 natuurgras wv + 1 natuurgras tv (4 velden)

wedstrijdvelden trainingsvelden

van 5 naar 4 velden  

Tabel 16: Capaciteitsraming velden cluster 4 

 

Sportpark De Steinakker beschikt in de huidige situatie over 8 kleedlokalen. Dit volstaat voor dit cluster. 

cluster 4  

kleedlokalen nieuwe richtlijn*

oude 

richtlijn

beschikbaar

benodigd 6 8

saldo 2 0

8

 

Tabel 17: Capaciteitsraming kleedlokalen cluster 4 

Kosten en besparingen 

Het ombouwen van een natuurgras- naar een kunstgrasvoetbalveld wordt geraamd op € 450.000,- excl. BTW. Deze kosten 

zijn inclusief:: 

• De aanleg van het kunstgrasveld inclusief constructie 

• Veldverlichting in LED 

• Drainage 

• Veldinrichting 

• Hekwerken 

• Verharding 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de gemeente de volgende financiële effecten. 

• Geen investeringen meer in sportparken Op Den Das en Ut Veldje. 

• Geen dagelijks onderhoud meer op sportparken Op Den Dat en Ut Veldje (voorlopig blijven de maaikosten voor de velden 

bestaan). 
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• Huurderving sportparken Op Den Das en Ut Veldje. 

• Herontwikkeling locaties Open Den Das en Ut Veldje. 

• Besparing dagelijks onderhoud 1 natuurgrasveld op sportpark De Steinakker. 

• Besparing onderhoud 1 kunstgrasveld in plaats van 1 natuurgrasveld op sportpark De Steinakker. 

• Hogere kapitaallasten en vervangingsreserveringen door kunstgrasveld in plaats van natuurgrasveld op sportpark Stein-

akker. 

• Lagere huur door vervallen 1 natuurgrasveld en hogere huur door kunstgrasveld in plaats van natuurgrasveld op sportpark 

Steinakker. 

 

De vorming van dit cluster heeft voor de verenigingen de volgende financiële effecten. 

• Geen onderhoud meer nodig aan kleed- en clubaccommodatie sportparken Op den Das en Ut Veldje. 

• Verenigingen kunnen lasten één kleed- en clubaccommodatie op sportpark Steinakker delen. 

• Verenigingen hebben samen minder lasten voor veldhuur (de besparing door het mindere aantal velden is groter dan de 

meerkosten van de extra huur van het kunstgrasveld dat in plaats komt van het natuurgrasveld). 

 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende clusters en scenario’s. 

Samengevat 

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het aantal velden zoals van toepassing in scenario 1 weergegeven: 

 

Sportpark Natuurgras Kunstgras Natuurgras Kunstgras

Laarderveld 2 2 0 0

Vrouwenhof 2 1 1 2

Boshoven 6 0 2 3

Graswinkel 1 2 1 2

St. Louis 3 0 0 0

De Steinakker 5 0 3 1

Molenzicht 2 0 0 0

Op den Das 2 0 0 0

Ut Veldje 2 0 0 0

Totaal velden 25 5 7 8

Totaal veldcapaciteit*

Huidige situatie Nieuwe situatie

2335  

Tabel 18: Aard en aantal velden voor en na de schaalvergroting (scenario 1) 

(*) = 1 kunstgrasveld heeft de capaciteit van 2 natuurgrasvelden, zowel een trainings- als een wedstrijdveld) 

 

In de volgende tabel is het aantal teams per cluster weergegeven uitgaande van het aantal teams per vereniging begin 2021. 

 

Aantal teams na Clustering

Cluster Locatie # teams 

1 Boshoven 65

2 Graswinkel 38

3 Vrouwenhof 35

4 Steinakker/elders 32  

Tabel 19: Aantal teams per cluster (niveau begin 2021) 

5.2 Scenario 2: Als scenario 1 echter met dorpencluster op een centrale locatie tussen de dorpen 

Scenario 2 is gelijk aan scenario 1 met het verschil dat cluster 4, het cluster van de drie dorpsverenigingen, niet in Stramproy 

maar op een centrale locatie tussen de dorpen gesitueerd wordt. Hierdoor kan een herontwikkeling plaats vinden op de locatie 

van sportpark Steinakker in Stramproy. Het benodigd aantal velden verandert hiermee niet. Voor de dorpen exclusief RKSVV 

betekent dit een configuratie van 1 kunstgrasvelden en 3 natuurgrasvelden. Omdat hier geen sprake is van een bestaand 

kleedgebouw, kan hier het beste uit worden gegaan van de nieuwe richtlijn wat betekent dat, uitgaande van 4 benodigde 

wedstrijdvelden, 6 kleedlokalen nodig zijn, waarvan de helft in grotere maatvoering en allen voorzien van 2 teamlockers. 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende scenario’s. 



 

 21 

5.3 Scenario 3: Als scenario 1 of scenario 2 echter sportpark Drakesteyn in stand houden  

Dit scenario is uitgewerkt omdat het door Wilhelmina ’08 als nadrukkelijke wens is aangegeven Drakesteyn te behouden. Dit 

scenario is gelijk aan scenario 1 of scenario 2, echter wordt sportpark Drakesteyn, de huidige wedstrijdlocatie van Wilhelmina, 

in stand gehouden. Wel wordt in dit scenario een samenwerking tussen MMC en Wilhelmina ’08 voorzien op het gebied van 

de jeugd. Sportpark Drakesteyn blijft dan de accommodatie waar op het hoogste amateurniveau van Weert wordt gespeeld. 

Nadeel van dit scenario is dat het voordeel van cluster 2 van scenario 1, waarbij beide clubs samen de lasten van één clubac-

commodatie delen vervalt. De financiële lasten voor de verenigingen blijven dan hoog. Er zullen meer inkomsten moeten wor-

den gegenereerd voor het dekken van deze ‘extra’ clubaccommodatie. Voorwaarde voor dit scenario is ook dat met de 

grondeigenaar  afspraken kunnen worden gemaakt  over het op lange termijn beschikbaar blijven van de accommodatie voor 

voetbal. Onderhoud van de velden door de vereniging, zoals in de huidige situatie is een knelpunt voor de vereniging. Ook is 

renovatie van de velden vereist om te komen tot een regulier bespelingsniveau van de velden. De vereniging heeft hier geen 

middelen voor en verwacht dat de gemeente deze kosten geheel dekt. Hiervoor heeft zij een verzoek gericht aan de gemeente.  

 

Op basis van het huidige aantal seniorenteams kan op sportpark Drakesteyn worden volstaan met 1 trainingsveld en 1 wed-

strijdveld. Sportpark Drakesteyn beschikt over 4 kleedlokalen wat voldoende is op basis van het huidige aantal (senioren)teams. 

 

In het eerste scenario is bij cluster 2 in beeld gebracht welke configuratie nodig is om Wilhelmina in haar geheel te huisvesten 

op sportpark De Graswinkel. Op het moment dat alleen de jeugd van Wilhelmina op de locatie Graswinkel gaat spelen dan 

heeft dit nauwelijks consequenties voor het benodigd aantal velden. Hoewel het benodigd aantal velden op sportpark Graswin-

kel daalt naar 2,0 (i.p.v. 2,1) is het af te raden een veld af te stoten aangezien daarmee alle groeimogelijkheden en flexibiliteit 

verdwijnen. De huidige configuratie van sportpark De Graswinkel blijft derhalve behouden als alleen de jeugd van Wilhelmina 

daar gehuisvest wordt. Bij dit cluster zijn geen extra investeringen in de aanleg of omvorming van velden noodzakelijk.  

 

De vorming van dit cluster heeft ook de volgende financiële effecten (prijsniveau 2021, exclusief Btw): 

• Geen investeringen meer in sportpark St. Louis. 

• Geen dagelijks onderhoud meer op sportpark St. Louis. 

• Geen onderhoud meer nodig aan kleedaccommodatie sportpark St. Louis (voor vereniging) 

 

Dit scenario vervangt derhalve cluster 2 van scenario 1. De overige afwegingen blijven hetzelfde. De vraag is of dit scenario 

daadwerkelijk leidt tot realisatie van de doelstelling van de realisatie van toekomstbestendige verenigingen. De vraag is of een 

situatie van spreiding over 2 locaties een goede basis is voor een verdere samenwerking en versterking van de positie van 

beide verenigingen. Er wordt met dit scenario in aanleg geen duidelijke verbetering gerealiseerd ten opzichte van de huidige 

situatie.   

 

In paragraaf 5.4 worden de financiële effecten gekwantificeerd voor de verschillende scenario’s. 

5.4 Financiële effecten drie scenario’s 

5.4.1 Scenario 1 

Voor de gemeente 

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties weergegeven voor de verschillende clusters van scenario 1. Het betreft 

de consequenties als wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Kosten die bijvoorbeeld betrekking hebben op de Open Club 

ontwikkeling op Boshoven zijn niet meegenomen, deze vallen buiten het bereik van de opdracht waarop deze rapportage 

betrekking heeft. Alle bedragen zijn inclusief Btw en hebben prijsniveau 2021. Het betreft de volgende clusters: 

• Cluster 1: FC ODA, SV Laar en COVS op sportpark Boshoven. 

• Cluster 2: MMC en Wilhelmina ’08 op sportpark De Graswinkel. 

• Cluster 3: DESM en RKSVV op sportpark Vrouwenhof. 

• Cluster 4: Brevendia, Crescentia en SV Altweerterheide op sportpark De Steinakker. 
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Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal

Financiele effecten amovering voetbalcomplex

Gemiddelde investering 10 jaar € 86.000 € 12.000 € 11.000 € 22.000 € 131.000

Jaarlijks onderhoud € 72.000 € 57.000 € 43.000 € 97.000 € 269.000

Huurderving -€ 21.000 -€ 2.250 -€ 4.500 -€ 9.000 -€ 36.750

Besparing subsidie € 0 € 9.000 € 0 € 0 € 9.000

Besparing te amoveren voetbalcomplex € 137.000 € 75.750 € 49.500 € 110.000 € 372.250

Financiele effecten "inhuizing"

Vervallen onderhoud amoveren veld(en) € 16.000 € 0 € 0 € 16.000 € 32.000

Onderhoud kunstgras ipv natuurgras € 21.000 € 0 € 7.000 € 7.000 € 35.000

Kapitaallasten kunstgras ipv natuurgras -€ 45.000 € 0 -€ 15.000 -€ 15.000 -€ 75.000

Reservering vervanging kunstgras ipv natuurgras -€ 55.000 € 0 -€ 18.000 -€ 18.000 -€ 91.000

Kapitaallasten investering in opstallen pm pm pm pm pm

Effect op huur € 10.500 € 0 € 4.500 € 5.250 € 20.250

Effect op kosten in stand te houden voetbalcomplex -€ 52.500 € 0 -€ 21.500 -€ 4.750 -€ 78.750

Totaal financieel effect per jaar € 84.500 € 75.750 € 28.000 € 105.250 € 293.500

(exclusief herontwikkeling vrijvallende locaties)  

Tabel 20: Jaarlijks financieel effect voor de gemeente Weert per cluster en in totaal voor scenario 1 

 

De financiële effecten betreft een benadering van het structureel jaarlijks effect. Geen rekening is gehouden met eventuele 

eenmalig af te schrijven boekwaarden. 

 

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven per onderdeel van tabel 20: 

• De gemiddelde besparing op de investeringen in het te amoveren voetbalcomplex voor de komende 10 jaar zijn bepaald 

door de som van de geplande bedragen in de MIP in de periode 2021 tot en met 2031 te delen door een factor 11. 

• De besparing op het dagelijks onderhoud van het te amoveren complex is gebaseerd op de gemeentelijke begroting. 

• De huurderving heeft betrekking op de velden van het te amoveren voetbalcomplex. In de stad Weert bedraagt dit € 3.000,- 

per natuurgrasveld en € 7.500,- per kunstgrasveld en € 750,- voor een natuurgrasveld op St. Louis. Op de dorpen bedraagt 

dit € 2.250,- per natuurgrasveld (er zijn geen kunstgrasvelden). Na clustering zal deze huursom voor natuurgrasvelden in 

de dorpen, vanwege de betere bezetting van de velden, gelijk gesteld worden aan de huursom in de stad Weert. 

• De besparing op de subsidie heeft betrekking op het vrijvallen van Drakesteyn. De gemeente versterkt aan Wilhelmina ’08 

zowel een subsidie voor het onderhoud van de velden als voor een gedeeltelijke dekking van de erfpachtcanon. 

• In enkele gevallen wordt ook op het complex waar de verenigingen gaan “samenwonen” een veld geamoveerd. De kosten 

voor dagelijks onderhoud voor dit veld vervallen. De jaarlijkse kosten voor het dagelijks onderhoud van een natuurgrasveld 

is gesteld op gemiddeld € 16.000,-. 

• In enkele gevallen worden op het complex waar de verenigingen gaan “samenwonen” natuurgrasvelden vervangen door 

kunstgrasvelden. Het jaarlijkse dagelijkse onderhoud voor een kunstgrasveld wordt gesteld op € 9.000,-, een besparing 

derhalve van € 7.000,- ten opzichte van een natuurgrasveld. 

• De kapitaallasten van een kunstgrasveld zijn hoger dan die van een natuurgrasveld. Indien een natuurgrasveld wordt 

vervangen werkt dit derhalve kostenverhogend. Uitgangspunt vormt de volgende calculatie voor de kapitaallasten in jaar 

1. De kapitaallasten van de investeringen in kunstgrasvelden zijn op basis van de lineaire afschrijvingsmethodiek bepaald 

waardoor deze jaarlijks licht zullen afnemen.: 

o Kunstgras: € 450.000,-, afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 0,5% = € 17.250,-. 

o Natuurgras: € 60.000,-, afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 0,5% = € 2.300,- 

• De renovatie van een natuurgrasveld dient na 15 jaar plaats te vinden en een kunstgrasveld dient 10-jaarlijks te worden 

gerenoveerd. Uitgangspunt voor de jaarlijkse reservering vormt de volgende calculatie: 

o Kunstgras: € 200.000,- iedere 10 jaar betekent een vervangingsreservering van € 20.000,- per jaar. 

o Natuurgras: € 25.000,- iedere 15 jaar betekent een vervangingsreservering van € 1.667,- per jaar. 

• Het ligt in de rede dat de gemeente een investering doet in kleed- en clubaccommodatie op de voetbalcomplexen waar 

verenigingen gaan “samenwonen”. De omvang van deze investering dient nader te worden bepaald, hieruit volgen de 

jaarlijkse kapitaallasten (zie verder paragraaf 5.5). 

• Indien bij het complex waar de verenigingen gaan “samenwonen” velden verdwijnen of natuurgrasvelden worden vervan-

gen door kunstgrasvelden heeft dit effect op de door de gemeente ontvangen huur. Hierbij is ervan uitgegaan dat voor een 

kunstgrasveld op een dorp ook € 7.500,- in rekening wordt gebracht. 
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Een belangrijk financieel effect is voor de gemeente uiteraard ook te bereiken door de herontwikkeling van de vrijvallende 

locaties. De gemeente dient de opbrengst zelf te ramen, op het moment van schrijven van deze rapportage is hier nog geen 

inzicht in verstrekt.  

 

Tot het moment van herontwikkeling dienen de natuurgrasvelden van de te amoveren voetbalcomplexen nog wel te worden 

gemaaid. Het gaat dan om de volgende jaarlijkse kosten: 

• Cluster 1: 2 velden * € 3.000,- = € 6.000,-. 

• Cluster 2: 3 velden * € 3.000,- = € 9.000,- 

• Cluster 3: 2 velden * € 3.000,- = € 6.000,- 

• Cluster 4: 4 velden * € 3.000,- = € 12.000,- 

 

Voor de verenigingen 

Voor de verenigingen betekent het samengaan op 1 complex een besparing op de huurkosten. In totaal bedraagt dit: 

• Cluster 1: een besparing van in totaal € 10.500,- per jaar. 

• Cluster 2: een besparing van in totaal € 6.250,- per jaar 

• Cluster 3: een besparing van in totaal € 0.- per jaar. 

• Cluster 4: een besparing van in totaal € 6.000,- per jaar 

 

Verder betekent het uiteraard dat de kleed- en clubaccommodatie op de vrijvallen complexen niet meer hoeven te worden 

onderhouden en Wilhelmina ’08 haar velden niet meer hoeft te onderhouden. De besparing die hiermee wordt gerealiseerd is 

door ons niet te kwantificeren omdat dit geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek. 

5.4.2 Scenario 2 

Voor de gemeente 

Scenario 2 betreft feitelijk scenario 1 waarbij cluster 4 wordt vervangen door een nieuwe accommodatie op een nader te bepalen 

locatie in de buurt van Stramproy die ook vanuit de dorpen Tungelroy en Altweerterheide goed te bereiken is. De realisatie van 

een nieuwe sportcomplex met 1 kunstgras- en 3 natuurgrasvelden en een kleed- en clubaccommodatie leidt tot de volgende 

investeringskosten. 

 

nieuw 

sportpark

Kosten opdrachtgever

Aankoop grond € 1.200.000

Projectbegeleiding € 200.000

Bijkomende kosten (nutsvoorzieningen) € 50.000

Losse inrichting (verenigingen) € 0

€ 1.450.000

Kosten opdrachtnemer

Bouwkosten nieuwbouw kleed- clubgebouw € 1.541.278

Honoraria € 166.299

Infra (1 kunstgras- en 3 natuurgrasvelden, parkeerplaatsen en 

terreininrichting compleet) € 2.231.323

Bijkomende kosten (leges e.d.) € 30.826

Prijsstijgingen tot einde werk € 48.000

€ 4.017.726

Onvoorzien € 273.000

Investeringskosten exclusief BTW € 5.740.726

BTW € 1.205.533

Investeringskosten inclusief BTW € 6.946.259  

Tabel 21: Investeringskostenraming nieuwe sportpark dorpen (scenario 2) 

 

Voor de grondprijs is uitgegaan van € 30,- per vierkante meter met een totaal aan te kopen perceel van 40.000 vierkante meter. 
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Voor de gemeente heeft het dorpencluster van scenario 2 het volgende financiële effect: 

 

Scenario 2

Financiele effecten amovering sportpark

Gemiddelde investering 10 jaar € 63.000

Jaarlijks onderhoud € 203.000

Huurderving -€ 20.250

Besparing te amoveren sportpark € 0

€ 245.750

Nieuw sportcomplex

Onderhoud -€ 57.000

Reservering voor vervanging -€ 50.000

Kapitaallasten exclusief opstallen (jaar 1) -€ 141.000

Huur inkomsten € 16.500

Jaarlast nieuw sportcomplex -€ 231.500

Totaal financieel effect per jaar € 14.250  

Tabel 22: Jaarlijks financieel effect voor de gemeente Weert voor “dorpencluster” 

 

Voor een toelichting op de posten wordt verwezen naar paragraaf 5.4.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor het nieuw-

bouwscenario feitelijk geen sprake is van minder of meerkosten (zoals bij de in stand te houden complexen bij cluster 1 tot en 

met 3 het geval is) maar van nieuwe kosten. De kapitaallasten voor jaar 1 zijn berekend over de totale investeringen exclusief 

de investering in de kleed- en clubaccommodatie. De “overige kosten” zijn naar rato toegerekend. Er is uitgegaan van een 

gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar, een rekenrente van 0,5% en een lineaire afschrijvingsmethodiek. De reservering 

voor vervanging heeft betrekking op de velden en de overige onderdelen van het sportcomplex niet zijnde de kleed- en club-

accommodatie. Een belangrijk financieel effect bij dit scenario 2 is voor de gemeente uiteraard ook te bereiken door de heront-

wikkeling van de vrijvallende locatie De Steinakker. De gemeente dient de opbrengst zelf te ramen, op het moment van schrijven 

van deze rapportage is hier nog geen inzicht in verstrekt.  

 

Uitgangspunt is dat de verenigingen het onderhoud van de opstallen verder ter hand nemen. Voor de mate van investeringen 

door de gemeente in opstallen en dergelijke dient een nadere afweging te worden gemaakt (zie verdere paragraaf 5.5). In 

onderstaande tabel is hiervoor vooralsnog een pm post opgenomen. De investeringen in de kleed- en clubaccommodatie van 

het nieuwe dorpencluster inclusief naar rato toegerekende “overige kosten” bedraagt ongeveer € 1.950.000,-. 

 

In de volgende tabel wordt ook het integrale overzicht gepresenteerd voor de gemeente Weert zoals weergegeven in tabel 20 

waarbij cluster 4 vervangen is voor het nieuwbouwscenario tussen de dorpen. 

 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Nieuwbouw Totaal

Financiele effecten amovering voetbalcomplex dorpen

Gemiddelde investering 10 jaar € 86.000 € 12.000 € 11.000 € 63.000 € 172.000

Jaarlijks onderhoud € 72.000 € 57.000 € 43.000 € 203.000 € 375.000

Huurderving -€ 21.000 -€ 2.250 -€ 4.500 -€ 20.250 -€ 48.000

Besparing subsidie € 0 € 9.000 € 0 € 0 € 9.000

Besparing te amoveren voetbalcomplex € 137.000 € 75.750 € 49.500 € 245.750 € 508.000

Financiele effecten "nieuw sportpark"

Vervallen onderhoud amoveren veld(en) € 16.000 € 0 € 0 € 0 € 16.000

Dagelijks onderhoud € 21.000 € 0 € 7.000 -€ 57.000 -€ 29.000

Kapitaallasten kunstgras ipv natuurgras -€ 45.000 € 0 -€ 15.000 € 0 -€ 60.000

Reservering vervanging kunstgras ipv natuurgras -€ 55.000 € 0 -€ 18.000 € 0 -€ 73.000

Reservering vervangingen nieuw complex € 0 € 0 € 0 -€ 50.000 -€ 50.000

Kapitaallasten investering in opstallen pm pm pm pm pm

Kapitaallasten velden € 0 € 0 € 0 -€ 35.000 -€ 35.000

Kapitaallasten complex exclusief opstallen en velden € 0 € 0 € 0 -€ 106.000 -€ 106.000

Effect op huur € 10.500 € 0 € 4.500 € 16.500 € 31.500

Effect op kosten in stand te houden voetbalcomplex -€ 52.500 € 0 -€ 21.500 -€ 231.500 -€ 305.500

Totaal financieel effect per jaar € 84.500 € 75.750 € 28.000 € 14.250 € 202.500

(exclusief herontwikkeling vrijvallende locaties)  

Tabel 23: Jaarlijks financieel effect voor de gemeente Weert per cluster en in totaal voor scenario 2 
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Voor de verenigingen 

Voor de verenigingen betekent het samengaan op 1 complex een besparing op de huurkosten van € 3.750,- per jaar. Verder 

betekent het uiteraard dat de kleed- en clubaccommodaties op de vrijvallende complexen niet meer hoeven te worden onder-

houden. Hiervoor in de plaats komen de kosten voor de nieuw te realiseren kleed- en clubaccommodatie op het nieuwe com-

plex. Voor de gevolgen voor de verenigingen bij de clusters 1, 2 en 3 wordt verwezen naar scenario 1. 

5.4.3 Scenario 3 

Voor de gemeente 

Bij dit cluster zijn geen extra investeringen in de aanleg of omvorming van velden noodzakelijk. Dit scenario is feitelijk gelijk 

aan scenario 1 waarbij cluster 2 vervalt. De kostenbesparing voor de gemeente door het wegvallen van St. Louis blijft bestaan 

maar de subsidie aan Wilhelmina ’08 voor het onderhoud van de velden en de gedeeltelijke dekking van de erfpachtcanon voor 

sportpark Drakesteyn blijft bestaan. De besparing voor de gemeente bedraagt hiermee ongeveer € 67.000,-. 

 

In de volgende tabel wordt ook het integrale overzicht gepresenteerd voor de gemeente Weert zoals weergegeven in tabel 20 

waarbij bij cluster 2 Drakesteyn in stand wordt gehouden.. 

 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Totaal

Financiele effecten amovering voetbalcomplex incl. Drakesteyn

Gemiddelde investering 10 jaar € 86.000 € 12.000 € 11.000 € 22.000 € 131.000

Jaarlijks onderhoud € 72.000 € 57.000 € 43.000 € 97.000 € 269.000

Huurderving -€ 21.000 -€ 2.250 -€ 4.500 -€ 9.000 -€ 36.750

Besparing subsidie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Besparing te amoveren voetbalcomplex € 137.000 € 66.750 € 49.500 € 110.000 € 363.250

Financiele effecten "inhuizing"

Vervallen onderhoud amoveren veld(en) € 16.000 € 0 € 0 € 16.000 € 32.000

Onderhoud kunstgras ipv natuurgras € 21.000 € 0 € 7.000 € 7.000 € 35.000

Kapitaallasten kunstgras ipv natuurgras -€ 45.000 € 0 -€ 15.000 -€ 15.000 -€ 75.000

Reservering vervanging kunstgras ipv natuurgras -€ 55.000 € 0 -€ 18.000 -€ 18.000 -€ 91.000

Kapitaallasten investering in opstallen pm pm pm pm pm

Effect op huur € 10.500 € 0 € 4.500 € 5.250 € 20.250

Effect op kosten in stand te houden voetbalcomplex -€ 52.500 € 0 -€ 21.500 -€ 4.750 -€ 78.750

Totaal financieel effect per jaar € 84.500 € 66.750 € 28.000 € 105.250 € 284.500

(exclusief herontwikkeling vrijvallende locaties)  

Tabel 24: Jaarlijks financieel effect voor de gemeente Weert per cluster en in totaal voor scenario 3 

 

Voor de verenigingen 

Voor de verenigingen MMC en Wilhelmina ’08 biedt dit scenario nauwelijks financiële voordelen. Voor Wilhelmina ’08 vervallen 

de huurkosten voor St. Louis die mogelijk ten gunste kunnen worden gebracht aan de huur van sportcomplex Graswinkel. 

Verder blijft Wilhelmina ’08 verantwoordelijk voor renovatie- en onderhoudskosten voor de kleed- en clubaccommodatie op 

Drakesteyn en MMC voor haar eigen accommodatie. In dit scenario is in de financiële doorrekening geen rekening gehouden 

met een investering in de renovatie van de velden en de kosten voor dagelijks onderhoud (anders dan de huidige subsidiever-

lening) voor de locatie Drakesteyn. In relatie tot de haalbaarheid van dit scenario is dit wel nodig. Voor de gevolgen voor de 

verenigingen bij de clusters 1, 3 en 4 wordt verwezen naar scenario 1. 

5.5 Het creëren van een gezonde startsituatie 

Zoals hiervoor weergegeven biedt de schaalvergroting voor de gemeente Weert belangrijke financiële voordelen. Dit is ook 

noodzakelijk om een toekomstbestendige situatie te laten ontstaan. Ook voor de verenigingen biedt het voordelen. Het gaat 

dan om een verlaging van de huurlasten (door de intensivering van het gebruik van de velden) en met name om een verlaging 

van de onderhouds- en renovatiekosten voor de kleed- en clubaccommodatie. Zoals aangegeven gaat dit laatste aspect tot 

(continuïteits-)problemen leiden bij de meeste verenigingen indien de huidige gefragmenteerde situatie met betrekking tot de 

voetbalcomplexen in Weert onveranderd blijft. Naast inhoudelijke voordelen voor verenigingen dienen verenigingen ook con-

cessies te doen ten opzichte van de huidige situatie (zie ook paragraaf 5.6). Een transitieproces zoals in deze rapportage wordt 

voorgesteld vraagt veel van verenigingen (onder meer ook op het gebied van het eigendomsvraagstuk). 
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Op het moment dat de in de scenario’s beschreven clustervorming tot stand komt blijft (met uitzondering van de situatie bij 

Vrouwenhof en het nieuwbouwscenario 2) de situatie met betrekking tot de kleed- en clubaccommodaties op de complexen 

waar verenigingen gaan “samenwonen” zorgwekkend. Om daadwerkelijke een toekomstbestendige situatie te creëren dienen 

verenigingen de nieuwe situatie na de schaalvergroting zoveel als mogelijk met een schone lei te kunnen beginnen. Het ligt in 

de rede dat de gemeente hierbij een (eenmalige) bijdrage aan levert. Concreet zou dit betekenen dat de gemeente een inves-

tering doet in de opstallen zoals die aanwezig zijn op de respectievelijke resterende voetbalcomplexen. Wat de aard en omvang 

is van deze investering dient in het verdere ontwikkeltraject per cluster te worden bepaald. Op dit vervolgtraject wordt in het 

afsluitende hoofdstuk 6 verder ingegaan. 

5.6 Inhoudelijke gevolgen schaalvergroting 

Schaalvergroting heeft uiteraard gevolgen voor de verenigingen. Aan de ene kant biedt schaalvergroting voordelen, zoals: 

• Betere bezetting van de velden. 

• Lagere (onderhouds-)kosten voor zowel de verenigingen. 

• Minder veldhuur. 

• Betere benutting in geval van een centrale kantine. 

• Meer vrijwilligers per complex. 

• Een kwaliteitsimpuls door een groter aantal kunstgrasvelden. 

• Samenwerking jeugdafdelingen gemakkelijker 

 

Aan de andere kant brengt schaalvergroting ook een aantal uitdagingen met zich mee: 

• Grotere reisafstand voor de leden, wat met name voor de jonge jeugd nadelig kan zijn. Dit geldt met name voor de leden 

van de dorpsverenigingen. 

• Hoewel verenigingen het niet in alle gevallen zo ervaren biedt de huidige situatie voor wat betreft planning en programme-

ring voor trainingen en wedstrijden zeer ruime mogelijkheden. Het terugbrengen van de overcapaciteit en het clusteren van 

verenigingen op voetbalcomplexen zal voor verenigingen resulteren in een situatie waarbij een strakkere planning noodza-

kelijk zal zijn en ook minder courante tijdstippen moeten worden benut. Hierbij dient (nogmaals) te worden opgemerkt dat 

door het feit dat bij de gehanteerde capaciteitsberekening ruimte is ingebouwd ten opzichte van de KNVB-normen zeker 

niet het onmogelijke van verenigingen wordt gevraagd. 

• Delen van de kantine. Hoewel samenwerking op dit vlak een voordeel heeft als het gaat om de inzet van vrijwilligers, vraagt 

dit wel om goede afspraken over de verdeling van de kosten en inkomsten. Wij zouden niet adviseren om voor de nieuwe 

verenigingen die gebruik gaan maken van een bestaand complex een eigen kantine te realiseren, maar gebruik te maken 

van de bestaande voorzieningen die er al zijn. Vrijwilligers uit alle verenigingen kunnen de kantine runnen en er kan bijvoor-

beeld een verdeelsleutel worden opgesteld naar rato van het aantal leden.  

• Een voetbalvereniging heeft vaak een belangrijke maatschappelijke functie, het verbindt de inwoners van een stad/dorp 

met elkaar. Veel mensen zijn betrokken bij voetbal, om zelf aan deel te nemen, wedstrijden te bezoeken of als vrijwilliger. 

Het weghalen van een voetbalvereniging uit een dorp kan dan ook gevolgen hebben voor de leefbaarheid.  

• Op het moment dat de dorpsverenigingen geclusterd gaan worden op een andere centrale locatie, dan is het aan te bevelen 

in de dorpen andere voorzieningen te realiseren om op die manier de leefbaarheid te waarborgen. Dit zal in overleg met 

vereniging en eventueel de dorpsraad moeten worden besproken. Dit is maatwerk per kern. 

 

Uit de gesprekken met de verenigingen blijkt dat de huidige taakverdeling met betrekking tot het onderhoud op tevredenheid 

kan rekenen. Het onderhoud van de velden door de gemeente wordt over het algemeen als goed beoordeeld en verenigingen 

kunnen bij het onderhoud van de kleed- en clubaccommodaties in veel gevallen gebruik maken  van sponsoring in natura of 

de inzet van vrijwilligers. Met name dit laatste aspect staat echter steeds meer onder druk wat in een aantal gevallen leidt tot 

een toename van de onderhoudskosten doordat in toenemende mate professionele bedrijven dienen te worden ingeschakeld. 

 

Door het samenbrengen van verenigingen op één voetbalcomplex ontstaat de mogelijkheid het vrijwilligerskader te versterken. 

Hiermee zou ook een basis kunnen worden gelegd voor het verder privatiseren van de voetbalcomplexen. In steeds meer 

gemeenten worden ook het onderhoud van de velden en de andere onderdelen van het complex belegd bij verenigingen (of 

door verenigingen in het leven geroepen stichtingen). Voorwaarde hierbij is dat sprake is van vitale verenigingen die ook kansen 



 

 27 

zien in het verwerven van deze verantwoordelijkheid. Er zal bij voorkeur voor gemeente en vereniging sprake dienen te zijn 

van een win-winsituatie. Op dit moment merken wij dat verenigingen hier nog geen echte kansen in zien .Wij adviseren dan 

ook om eerst met de verenigingen het voorgestelde traject van schaalvergroting te doorlopen alvorens wijzigingen in de be-

staande taakverdeling tussen de gemeente Weert en de voetbalverenigingen verder te onderzoeken en waar mogelijk te im-

plementeren. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Deze rapportage vormt de weerslag van het uitgevoerde onderzoek naar de voetbalsport in de gemeente Weert. De belang-

rijkste doelstelling van het onderzoek is het doen van aanbevelingen om te komen tot een toekomstbestendige situatie voor de 

voetbalsport. Een situatie waarbij de continuïteit in voldoende mate is gewaarborgd en het voetbal in Weert zich op een goede 

wijze verder kan ontwikkelen. 

 

Met alle negen voetbalverenigingen en de scheidsrechtersvereniging zijn gesprekken gevoerd en de verenigingen hebben ook 

een vragenlijst ingevuld. Hieruit ontstaat het beeld van verenigingen die er alles aan doen om kwaliteit te leveren aan hun leden 

maar ook in toenemende mate worden geconfronteerd met knelpunten met betrekking tot (onder meer) de inzet van vrijwilligers 

en de veroudering van de kleed- en clubaccommodatie waarvoor de verenigingen aan de lat staan voor onderhoud, renovatie 

en vervanging (de gemeente draagt zorg voor het onderhoud van de velden). Met uitzondering van het nieuwe complex van 

DESM zullen bij alle andere complexen binnen afzienbare termijn substantiële investeringen in de opstallen noodzakelijk zijn. 

Het ontbreekt de verenigingen aan mogelijkheden om dergelijke investeringen uit eigen middelen te financieren. Sinds enkele 

jaren levert de gemeente Weert geen bijdrage meer in dergelijke investeringen. Dit zou betekenen dat leningen moeten worden 

afgesloten. Om dit mogelijk te maken zal, zeker om aantrekkelijke voorwaarden te bedingen, een gemeentelijke garantstelling 

onvermijdelijk zijn. Maar zelfs dan is zeer de vraag of de verenigingen de financieringslast van een dergelijke lening kunnen 

dragen. Met name de verenigingen in de kleine dorpen zijn feitelijk ook te beperkt van omvang om te kunnen spreken van vitale 

c.q. levensvatbare verenigingen. Deze verenigingen hebben geen of slechts een zeer beperkt aantal jeugdleden en ook het 

aantal seniorenteams is beperkt. 

 

Naast het verzamelen van de input vanuit de verenigingen en de gemeente is een capaciteitsonderzoek uitgevoerd waarbij het 

aanbod van wedstrijd- en trainingsvelden en kleedruimten is afgezet tegen de normatieve behoefte. De door de KNVB gestelde 

richtinggevende normen zijn bij deze analyse wat ruimer geïnterpreteerd. Dit om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarbij 

de noodzakelijke flexibiliteit voor verenigingen verdwijnt. Desondanks is geconstateerd dat sprake is van een substantiële over-

capaciteit aan trainings- en wedstrijdvelden op (vrijwel) alle negen voetbalcomplexen en dat hier op basis van (verwachte) 

ontwikkelingen de komende periode geen verandering in op zal treden. Cumulatief is deze overcapaciteit nog groter. Dat komt 

ook door het feit dat Weert voor een gemeente met 50.000 inwoners (waarvan er 40.000 in de grootste kern wonen) met negen 

voetbalverenigingen zeer ruim bedeeld is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in den lande. Het gevolg van het voor-

gaande is dat de gemeente geconfronteerd wordt met hoge kosten voor het onderhoud van het grote aantal velden en inves-

teringen in de renovatie en vervanging van velden en andere onderdelen. 

 

Zowel vanuit het perspectief van de voetbalverenigingen als vanuit het perspectief van de gemeente Weert kan worden gecon-

cludeerd dat geen sprake is van een toekomstbestendige situatie. Ondanks in deze rapportage benoemde consequenties met 

betrekking tot (onder meer) keuzemogelijkheden voor de inwoners van Weert, bereikbaarheid van de sportcomplexen en de 

leefbaarheid van dorpen en wijken achten wij een schaalvergroting noodzakelijk. Dit betekent dat verenigingen dienen te gaan 

“samenwonen” op een beperkter aantal voetbalcomplexen dan in de huidige situatie het geval is. Dit zou uiteindelijk kunnen 

leiden tot een fusie tussen verenigingen al wordt dit door ons niet onlosmakelijk verbonden aan de voorgestelde schaalvergro-

ting. Het is ook mogelijk dat verenigingen hun eigen identiteit behouden en uitsluitend in de samenwerking met elkaar voordelen 

gaan behalen. 

 

De uitgevoerde analyse heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende drie scenario’s: 

1. Clustering ODA en SV Laar op Boshoven, Wilhelmina en MMC op Graswinkel, Brevendia, Crescentia, SV Altweerterheide 

op Steinakker, DESM/RKSVV op Vrouwenhof. Amoveren Laarderveld, St. Louis, Drakesteyn, Op Den Das, Molenzicht en 

Ut Veldje).  

2. Als scenario 1 maar dan het dorpencluster (Brevendia, Crescentia, SV Altweerterheide) op een centrale locatie tussen de 

dorpen. Amoveren alle complexen zoals genoemd bij scenario 1 aangevuld met Steinakker. 

3. Als scenario 1 maar Drakesteyn in stand houden voor hoogste amateurniveau en als wijkaccommodatie waarbij een sa-

menwerking op het gebied van jeugdafdeling tot stand komt tussen Wilhelmina ’08 en MMC. Amoveren van de complexen 

zoals genoemd bij scenario 1 met uitzondering van Drakesteyn. 

 



 

 29 

Voor de configuratie van de verschillende clusters wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze rapportage. Uiteindelijk wordt bij 

scenario 1 het totale aantal velden in de gemeente Weert gereduceerd met 15 velden. In totaal worden drie grasvelden ver-

vangen door kunstgrasvelden waardoor een capaciteit-verhogend effect optreedt. 

 

In de rapportage wordt een financiële doorrekening gepresenteerd voor de verschillende scenario’s. De resultaten hiervan 

worden niet in deze afsluitende paragraaf gepresenteerd omdat op onderdelen een nadere nuancering en toelichting noodza-

kelijk is en nog een aantal belangrijke factoren dient te worden ingevuld. Zo is bij de scenario’s nog geen rekening gehouden 

met de opbrengsten van de herontwikkeling van vrijvallende locaties. Hier dient door de gemeente nog nader invulling aan te 

worden gegeven. Daarnaast dient nader te worden bepaald of door de gemeente een investeringsbijdrage in de renovatie van 

de complexen (met uitzondering van de velden) wordt verstrekt om voor de resterende voetbalcomplexen een doorstart met 

een “schone lei” mogelijk te maken. Een dergelijke bijdrage ligt wel in de rede om de schaalvergroting ook daadwerkelijk te 

laten leiden tot een win-winsituatie voor verenigingen en gemeente en om daadwerkelijk te kunnen spreken van een toekomst-

bestendige situatie zonder grote continuïteitsrisico’s.  

 

Duidelijk dient te worden gesteld dat er van de verenigingen wel het een en ander wordt gevraagd. Zo zal er overeenstemming 

dienen te worden bereikt over het eigendomsvraagstuk (de verenigingen zijn momenteel eigenaar van de opstallen) en moeten 

verenigingen afscheid nemen van de (door de overcapaciteit) bestaande riante situatie voor wat betreft het plannen van trai-

ningen en wedstrijden. De schaalvergroting zal naar verwachting leiden tot een versterking van de verenigingen hetgeen kan 

resulteren in een heroverweging van de taalverdeling tussen gemeente en voetbalverenigingen. In veel andere gemeenten zijn 

voetbalcomplexen volledig geprivatiseerd waardoor ook het onderhoud van de velden bij de vereniging(en) komt te liggen. 

Gezien het feit dat de voetbalverenigingen in Weert dit voorlopig nog niet als een kans zien bevelen wij voor dit moment 

continuering van de bestaande taakverdeling tussen gemeente en verenigingen op het gebied van onderhoud, renovatie en 

vervanging aan. Zo kan volledig worden gefocust op het transitietraject waar verenigingen en gemeente voor staan. 

 

Duidelijk is namelijk dat er sprake zal zijn van een intensief ontwikkelingstraject waarin nog een groot aantal keuzes plaats 

dient te vinden en afspraken moeten worden gemaakt. De in deze rapportage voorgestelde schaalvergroting biedt een strate-

gisch kader waarbinnen tactische en operationele uitwerking plaats dient te vinden. Bij de diverse bijeenkomsten die in het 

kader van dit onderzoek met de voetbalverenigingen zijn belegd bleek dat door vrijwel alle verenigingen de noodzaak van 

schaalvergroting om tot een toekomstbestendige situatie voor de voetbalsport in Weert te komen wordt onderschreven. Er is 

derhalve voldoende draagvlak om de ontwikkeling verder in gezamenlijkheid ter hand te nemen. Het verdient aanbeveling om 

nu per voorgesteld cluster de verdere uitwerking in te zetten. Resultaat dient uiteindelijk per cluster een verder uitgewerkt plan 

te zijn met een duidelijke beschrijving van de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om tot een succesvolle transitie 

te komen. Tenslotte dient een implementatieplan te worden opgesteld per cluster. 
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Bijlage 1 Wedstrijdcapaciteit in uren 

De richtlijn van de KNVB berekent het benodigd aantal velden op basis van de organisatorische capaciteit. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt in kunstgras-, natuurgras-, of wetravelden (natuurgrasveld met deel kunstgrasvezels). Kunstgras kan in 

principe onbeperkt bespeeld worden waardoor de organisatorische capaciteit de beperkende factor is. Natuurgras heeft een 

maximale bespeelbaarheid van 250 tot 300 uur per jaar. In theorie is het mogelijk dat een vereniging boven deze maximale 

bespeelbaarheid uitkomt als een veld zowel op zaterdag als op zondag volledig volgepland wordt. Onderstaande tabel toont 

aan dat hier in de gemeente Weert geen sprake van is. In de tabel is voor de verenigingen met enkel natuurgras wedstrijdvelden 

de benodigde capaciteit in uren afgezet tegen de beschikbare capaciteit in uren. Hierbij is nog een extra marge ingebracht 

door, naast het uitgangspunt dat 50% van de wedstrijden thuis wordt gespeeld, de capaciteit te berekenen als 75% van de 

wedstrijden thuis zouden worden gespeeld.  

 

   

 

 

 

 

 

zaterdag zondag week jaar week jaar

SV Altweerterheide

- benodigde speelvelden uren 0,0 1,6 0,8 40,6 1,2 60,8

- beschikbare capaciteit uren 250,0 250,0

- aanbod-behoefte 209,4 189,2

Brevendia

- benodigde speelvelden uren 7,4 7,9 7,7 397,8 11,5 596,7

- beschikbare capaciteit uren 750,0 750,0

- aanbod-behoefte 352,2 153,3

Crescentia

- benodigde speelvelden uren 0,9 3,4 2,1 111,3 3,2 166,9

- beschikbare capaciteit uren 250,0 250,0

- aanbod-behoefte 138,7 83,1

RKSVV Swartbroek

- benodigde speelvelden 1,1 4,5 2,8 146,4 4,2 219,6

- benodigde speelvelden uren 250,0 250,0

- aanbod-behoefte 103,6 30,4

Wilhelmina

- benodigde speelvelden 3,5 4,3 3,9 200,5 5,8 300,7

- beschikbare capaciteit uren 500,0 500,0

- aanbod-behoefte 299,5 199,3

speeluren 50% thuis 75% thuisVoetbalverenigingen met 

natuurgras



 

 31 

 

 


