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Verslag overleg herinrichting en privatisering sportvelden 
 
Datum: 4 juni 2013 
Tijd: 17:00 
Locatie: gemeentehuis Wormerland 
Aanwezig:  

 De heren E. Kenter en G. Boers (bestuursleden DZS) 

 Dhr. R. Hendriks, mw.  A. de  Groot (wethouders van gemeente Wormerland) 

 Dhr W. Hilboezen (beleidsmedewerker OVER-gemeenten). 
 
Naar aanleiding van het overleg d.d. 29 april jl. tussen de gemeente en DZS heeft de 
commissie nieuw complex de situatie doorgenomen. De gemeente heeft DZS per brief d.d. 
22 mei jl. gevraagd voor 1 juli haar finale standpunt te geven ten aanzien van het huidige 
plan. Bij brief van DZS d.d.13 mei 2013 licht het hoofdbestuur van DZS de eerder gesteld 
voorwaarden voor het nieuwe sportcomplex toe en vraagt de gemeente om hierover in 
gesprek te gaan. Op 25 juni a.s. volgt een extra ledenvergadering met de plannen voor het 
nieuwe sportcomplex als agendapunt.  
De heer Hendriks merkt op dat de subsidie voor de exploitatie na privatisering worden 
verhoogd met het percentage infltaiecorrectie dat door de raad met de begroting wordt 
vastgesteld. De heer Boers geeft aan dat DZS zich zorgen maakt over het eventuele 
schrappen van subisidiegelden in de begroting. De Hendriks geeft aan niet te kunnen 
garanderen dat deze middelen in de begroting behouden blijven, maar op dit moment staat 
de raad achter het plan en de subsidies die hieraan gekoppeld zijn. De 
beslissingsbevoegdheid ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. 
De heer Kenter vraagt in hoeverre het mogelijk is om het kunstgrasveld via de gemeente te 
verzekeren voor onvoorziene van buiten komende onheilen/ongevallen. De heer Hendriks 
zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken.  
De heer Kenter merkt op dat de huidige tribune symbool staat voor wat de vereniging met 
haar leden en met hulp van andere bewoners met vereende krachten voor elkaar hebben 
gekregen. Twee derde deel van de leden hebben bijgedragen aan het verkrijgen en plaatsen 
van de tribune. Door bouwfonds zou toegezegd zijn dat de tribune al dan niet gelijk 
meegenomen zou worden in het plan. Bouwfonds geeft per brief van 29 maart jl. aan dat er 
geen ruimte is voor de tribune in het plan. Dit is niet verkoopbaar aan onze leden, aldus de 
heer Kenter. De heer Hendriks zegt toe dit punt onder de aandacht van Bouwfonds te 
brengen en geeft daarbij aan dat Bouwfonds en DZS dit onderling moeten bekijken. De heer 
Kenter vraagt of de gemeente garant kan staan voor de investeringen die zij in het plan 
moeten doen. De heer Hendriks geeft te kennen dat de gemeente dit niet kan doen. De 
gemeente wil door met het bestemmingsplan en wil graag voor 1 juli a.s. uitsluitsel van DZS. 
De heer Kenter zegt toe direct na de algemene ledenvergadering van 25 juni a.s. aan te 
geven of DZS kan instemmen met het plan.  
 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 

1. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden ten aanzien van de verzekering van het 
kunstgrasveld via de gemeente voor calamiteiten. De premie wordt betaald door 
DZS. 

2. De gemeente brengt de relevantie van het meenemen van de tribune in het plan voor 
de leden van DZS onder de aandacht van Bouwfonds. 

3. DZS geeft direct na haar algemene ledenvergadering van 25 juni a.s. of DZS kan 
instemmen met het plan. 


