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Geachte heer Peters, 

Op 14 juli 2014 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de 
beantwoording op uw eerdere vragen over de slechte toestand van de velden van SC Susteren. 
Hierover hebben wij u op 23 juli een tussenbericht verstuurd. Onderstaand treft u onze 
antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1: T.a.v. antwoord vraag 1: 
Wij hebben uw college gevraagd hoe men de problematiek rondom de slechte toestand van 
voornamelijk veld 3 op korte termijn denkt op te lossen. In de beantwoording wordt hier niet 
op ingegaan. U geeft enkel aan wat de oorzaak kan zijn van de ontstane situatie. Het nieuwe 
seizoen staat voor de deur en er is nog steeds niets gebeurd aan dit veld. Het is naar onze 
mening uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zeker in het nieuwe seizoen alle 
velden bespeelbaar zijn. Nogmaals dan de vraag welke maatregelen u op korte termijn dan 
gaat nemen m.b.t. de conditie van veld 3? 

Antwoord 1: Met de vereniging is overleg gevoerd over de toestand van de velden, over 
maatregelen voor het gebruik op korte termijn en over structurele maatregelen. Hierover 
wordt op dit moment een raadsvoorstel voorbereid, dat op korte termijn door het college zal 
worden behandeld en dat naar verwachting voor het einde van het jaar door de raad 
behandeld kan worden. In dit raadsvoorstel zullen de verschillende mogelijkheden worden 
geschetst voor een structurele oplossing van het probleem, waarbij de raad vanuit zijn 
kaderstellende taak zal worden gevraagd een voorkeursscenario te benoemen. De overige 
punten, zoals de financiële gevolgen, die u in uw schriftelijke vragen benoemt, zullen ook aan 
de orde komen in voornoemd raadsvoorstel. 

Vraag 2: T.a.v. antwoord vraag 2: 
Hier vragen wij of het college bereid is om bij Sportclub Susteren een pilotproject in te richten 
voor de aanleg van een kunstgrasveld? Ook deze vraag wordt niet door uw college 
beantwoord. Hoewel het eindrapport bij u in bezit is, wilt u over de bevindingen en conclusies 
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geen mededelingen doen. Wij vragen u echter slechts een duidelijk antwoord te geven op 
onze vraag? 

Antwoord 2: Zie antwoord 1. 

Vraag 3: T.a.v. antwoord vraag 3: 
Wij vragen uw college naar de termijn waarbinnen oplossingen worden verwacht. Ook hier 
geeft u geen duidelijkheid naar onze mening, in ieder geval bent u niet concreet hierin. Het is 
een goede zaak dat u Sportclub Susteren betrekt bij de te nemen maatregelen die leiden tot 
een optimale onderhoudssituatie en u wil deze op korte termijn aan ons college voor te 
leggen. Hier zien wij graag een datum aan verbonden? 

Antwoord 3: Zie antwoord 1. 

Vraag 4: U spreekt verder in uw beantwoording uit dat u niet uitsluit dat aan eventueel te treffen 
maatregelen de nodige financiële consequenties verbonden zijn, waarin de gemeentebegroting niet 
voorziet. Moeten wij daaruit concluderen dat u geen rekening heeft gehouden welke financiële 
gevolgen het heeft als de velden na een gebruiksperiode van 15-20 jaar vervangen dienen te 
worden? Hoe is dat geregeld bij de overige vergelijkbare sportaccommodaties binnen onze 
gemeente? 

Antwoord 4: De onderhoudsrapportage van ISA is leidend voor het opnemen van financiële 
middelen voor renovaties van sportvelden in het investeringsprogramma. Aangezien de 
onderhoudsrapportages de kwaliteit van de velden de afgelopen jaren als redelijk hebben 
beoordeeld, was er volgens de gangbare begrotingssystematiek geen aanleiding om hiertoe 
middelen te ramen in de begroting. 

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van 
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

Lom 
drs. G.W.T. van Balkom 
secretaris 
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