
 
MOTIE 18 van 2021

Vreemd aan de orde van de dag
Kunstgrasvoetbalveld v.v. IJmuiden 

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, Reglement van Orde 
een behorend bij agendapunt [--], met het onderwerp ‘Kunstgrasvoetbalveld v.v. 
IJmuiden’ indienen.

De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,

 constateert dat:
• de aanleg van één of meerdere kunstgrasvoetbalveld(en) op al ruim 10 jaar 

onderdeel is van de sportnota’s van de gemeente Velsen.
• het tot op heden het vooral blij plannen blijft, maar er na ruim 10 jaar nog geen 

kunstgrasvoetbalveld is aangelegd. 
• de vooruitzichten, zoals geschetst in de conceptbegroting 2022 en collegebericht 

934 niet hoopvol stemmen voor een spoedige realisatie van sec het 
kunstgrasvoetbalveld op sportpark Schoonenberg. 

• in het totaalplan voor sportpark Schoonenberg er relatief eenvoudige ingrepen, 
zoals een kunstgrasvoetbalveld, volledig afhankelijk worden gemaakt van veel 
complexer ontwikkelingen met een lange doorlooptijd. 

• V.V. IJmuiden een groot ledenaantal en een hoge bezettingsgraad van de velden 
heeft en daarmee tegen grenzen aanloopt van het huidige complex. 

• V.V. IJmuiden daarom al jaren vraagt om de spoedige aanleg van een 
kunstgrasvoetbalveld op het complex, tot op heden zonder resultaat.  

Is van mening dat:
• de spoedige realisatie van een kunstgrasveld voor v.v. IJmuiden gewenst is. 
• vertraging van de aanleg van een kunstgrasveld richting 2023 of verder 

onwenselijk is.
• het er naar uitziet dat met de huidige prijsontwikkelingen de aanleg van een 

kunstgrasvoetvalveld steeds kostbaarder wordt en daarmee uitstel ook financieel 
gezien onwenselijk is. 

verzoekt het college:
• vooruitlopend op de realisatie van deelgebied 2: sportpark Schoonenberg, toe te 

werken naar de realisatie van een kunstgrasveld voor v.v. IJmuiden op basis van 
het schets- of voorlopig ontwerp vóór de start van het voetbalseizoen 2022/2023

• De raad vóór eind 2021 een raming en financieringsvoorstel voor te leggen.  
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Datum: 28-10-2021

Naam                                  Fractie

Bas Koppes VVD Velsen
Ahmet Karateke PvdA
Cees Sintenie CDA
Leo Kwant LGV

Toelichting: 
Sinds 2010 is het toevoegen van een kunstgrasveld voor v.v. IJmuiden vermeld in de 
sportnota’s van de gemeente Velsen. Tot op heden is er van realisatie geen sprake. 
De aanleg van een sportveld lijkt, vanwege de complexe projectstructuur en uitgebreide 
participatie, nog ver weg. Van alle beoogde ontwikkelingen is de aanleg van een 
kunstgrasveld op het complex van v.v. IJmuiden het meest gewenst en naar alle 
waarschijnlijkheid ook het minst ter discussie staand binnen het voorlopig ontwerp. 

De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, zoals herontwikkeling van het terrein van v.v. 
Waterloo, lijken nog ver weg. De financiering van een kunstgrasveld koppelen aan deze 
ontwikkelingen is feitelijk het op de lange baan schuiven van een kunstgrasveld. Dat 
vinden wij onwenselijk en onnodig. Daarom verzoeken wij het college om deze 
ontwikkeling los te koppelen van de samenhang van (deel)projecten op sportpark 
Schoonenberg en toe te werken naar spoedige(r) aanleg van een kunstgrasveld, zodat 
met ingang van voetbalseizoen 2022/2023 gebruik kan worden gemaakt van dit veld. 


