
Raadsbrief inhuizing rugby op Sportpark Westvliet 

 

1.  Samenvatting 

Hierbij ontvangt u ter kennisname het onderzoeksrapport naar de mogelijke inhuizing van de Voorburgse 

Rugby Club op sportpark Westvliet. 

 
Vanuit de visie op sport en bewegen streeft de gemeente naar het beter benutten van 
sportaccommodaties. De Voorburgse Rugbyclub (VRC) heeft aangegeven extra capaciteit nodig te 
hebben door een groeiend aantal leden. Deze capaciteit is niet beschikbaar op de huidige trainingslocatie 
van VRC, sportpark 't Loo. Bij sportpark Westvliet lijkt deze ruimte eerder beschikbaar te zijn.  
 
De gemeente en Stichting Multifunctioneel Sportpark Westvliet (SMSW), de beheerder van het cricketveld 
en het atletiekterrein op sportpark Westvliet, hebben in juli en augustus onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheid om VRC te verhuizen naar Sportpark Westvliet. Daarbij is gekeken naar een van de velden, 
waarvan de Voorburgse cricketclub hoofdgebruiker is. Dit veld wordt nu een deel van het jaar niet benut. 
Uitgangspunt van het onderzoek was dat de huidige kwaliteit van het veld behouden blijft en dat VCC 
haar status voor internationale wedstrijden behoudt. 
 
Om te onderzoeken of inhuizing van VRC mogelijk is, is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd 
waarbij naar zowel de kwaliteit van de velden is gekeken als naar de capaciteit en benutting van het 
sportpark. Multifunctioneel gebruik met behoud van de kwaliteit van de velden staat hierbij voorop. De 
conclusies van het onderzoek zijn: 

 wanneer de bespeelbaarheid van de grasmat bij cricketvereniging VCC wordt verbeterd, is de speelmat 
tegen zwaardere belasting bestand, waardoor medegebruik mogelijk is. Tijdens seizoen 2016/2017 zal 
medegebruik meer zichtbaar zijn dan in de jaren daarna; 

 om de kwaliteit van de speelmat te kunnen verbeteren, wordt voorgesteld om de trainingen en 
wedstrijden van VRC op verschillende velden plaats te laten vinden; 

 de trainingen van VRC kunnen plaatsvinden op het honk- en softbalveld bij Catch; 

 de wedstrijden van VRC kunnen plaatsvinden op het cricketveld bij VCC; 

 het cricketveld wordt vervolgens intensiever onderhouden door de gemeente om de kwaliteit te 
verbeteren; 

 na seizoen 2016/2017 en na kwaliteitsverbetering en intensiever onderhoud van het cricketveld, kan 
beoordeeld worden of rugbyclub VRC zowel trainingen als wedstrijden kan spelen op het cricketveld of 
dat trainingen en wedstrijden op verschillende velden gespeeld blijven worden. 

 

2.  Inleiding 
In de door u vastgestelde visie op sport en bewegen is aangegeven dat sportaccommodaties beter benut 
moeten worden. De afgelopen jaren is er flink geinvesteerd in de buitensportaccommodaties. Zo ook in 
sportpark Westvliet, waar de Voorburgse Cricket Club (VCC) hoofdbespeler is van een van de velden. 
 
De pas opgerichte Voorburgse Rugby Club (VRC) heeft afgelopen jaar een veld gehuurd op sportpark 't 
Loo. Door het snel groeiende aantal jeugdleden en door het ongeschikte veld, kunnen zij niet meer 
terecht op het betreffende sportpark. De rugby kent een seizoen van september/oktober tot april. De 
cricket kent een relatief kort seizoen en bespeelt de velden vijf maanden per jaar, tijdens de 
zomermaanden van april tot september 
 
De uitgangspunten dat de velden beter benut kunnen en moeten worden en de tegengestelde seizoenen 
van rugby en cricket, hebben ertoe geleid dat er overleg is ontstaan tussen VRC en VCC over gedeeld 
gebruik van het cricketveld. Het multifunctioneel gebruik van sportvelden door rugby en cricket komt 
vaker voor in verschillende gemeenten, o.a. in Nieuwegein. De verenigingen delen de wens om het 
clubgebouw bij VCC gezamenlijk te gebruiken. 
 
Proces 



Stichting Multifunctioneel Sportpark Westvliet, de beheerder van het cricketveld en het atletiekterrein op 
sportpark Westvliet, heeft op verzoek van het college verkennende gesprekken gevoerd met beide 
verenigingen om de mogelijkheden voor medegebruik van het cricketveld te onderzoeken. De stichting 
had bij beide verenigingen een positieve grondhouding ervaren voor samenwerking, waarbij partijen 
kansen zagen met betrekking tot medegebruik van het clubgebouw en de gedeelde cultuur, normen en 
waarden. Bestuurlijk waren de signalen positief om het traject voor multifunctioneel gebruik van het 
cricketveld in gang te zetten. Op basis hiervan is er geld gereserveerd in de kadernota voor mogelijke 
inhuizing van de rugby op het cricketveld. 
 
Na een aantal gesprekken heeft VCC aangegeven echter geen mogelijkheden te zien in gezamenlijk 
gebruik van het cricketveld. Het belangrijkste argument voor VCC is de zorg dat de kwaliteit van het veld 
achteruit gaat waardoor VCC haar internationale status kwijtraakt voor het organiseren van internationale 
wedstrijden. De stichting heeft tijdens een gezamenlijk overleg in juni 2016 voorgesteld om een 
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de consequenties voor de kwaliteit van het veld indien 
rugby medebespeler wordt. Voorwaarde die gesteld is door de gemeente is dat alle partijen, ook de 
gemeente, zich conformeren aan de uitkomsten van het onderzoek. VCC heeft na intern beraad 
aangegeven zich niet vooraf te conformeren aan de uitkomsten. VRC committeert zich aan de uitkomsten 
en hoeft gezien het vertrouwen dat zij in het proces hebben, niet bij het opdrachtgeverschap betrokken te 
zijn. De gemeente en de stichting zijn vervolgens gezamenlijk opdrachtgever geworden van het 
onderzoek. 

 

3.  Stand van zaken 
Bij het onderzoek is zowel naar de cultuurtechnische aspecten gekeken van het veld als (waar nodig) de 
capaciteit en benutting van de velden. Er zijn enkele scenario's onderzocht waarbij ook het middenterrein 
van Sparta, de velden van V.V. Wilhelmus en het veld van Catch meegenomen zijn. De volgende 
scenario's zijn onderzocht: 
1. medegebruik van het natuurgras areaal cricketveld VCC voor wedstrijden en trainingen; 
2. medegebruik natuurgras middenterrein Sparta voor alleen trainingen; 
3. medegebruik natuurgras hoofdveld V.V. Wilhelmus voor alleen wedstrijden; 

4. medegebruik natuurgras verre veld Catch voor trainingen en/of wedstrijden. 

 

Op basis van cultuurtechnisch onderzoek en de capaciteit en het gebruik van de velden, is gebleken dat 

het honk- en softbalveld bij Catch de meest optimale locatie is voor trainingen. Er is verlichting aanwezig, 

de velden zijn cultuurtechnisch in orde en er is voldoende ruimte voor aanvullende training van VRC. 

 

Voor wedstrijden is het cricketveld gezien de afmetingen van het veld en de minimale aanpassingen het 

meest geschikt. Conclusie is dat VRC kan inhuizen op sportpark Westvliet met behoud van de kwaliteit 

van het veld, mits de juiste maatregelen worden genomen en de velden op een andere manier beheerd 

worden. Daarmee is te verwachten dat het intensiever gebruik zichtbaar wordt, maar is het cricketveld 

nog steeds goed bespeelbaar door VCC. Doordat het veld wordt bespeeld door jeugdige spelers, wordt 

weinig speelschade verwacht. Indien er speelschade ontstaat, kan dit met regulier onderhoud worden 

verholpen. 
Na een jaar wordt de kwaliteit van de velden weer beoordeeld en wordt bezien of VRC zowel trainingen 
als wedstrijden op het cricketveld kan spelen of dat gescheiden gebruik van wedstirjd- en trainingsvelden 
noodzakelijk blijft. 

 

4.  Risico's 
De benodigde investeringen zijn in evenwicht met het feit dat VRC een startende vereniging is. Door 
gebruik te maken van het veld van Catch voor trainingen, blijven de benodigde investeringen beperkt en 
kan bezien worden of VRC stand houdt en verder groeit. 



 

5.  Financiële toelichting 
De eenmalige investering voor aanpassingen om de velden geschikt te maken voor inhuizing van VRC, 
bedraagt circa € 60.000. Dit budget is al opgenomen in de kadernota 2016. 

 

6.  Communicatie 
Communicatie met de betrokken verenigingen en stichtingen zal plaatsvinden tijdens een gezamenlijk 
bespreking op 23 september 2016. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de verenigingen het 
onderzoeksrapport. In overleg met de verenigingen en de stichting worden de vervolgstappen besproken. 
Eveneens wordt er een persbericht opgesteld over de uitkomsten van het onderzoek. 

 

7.  Conclusie en vervolg 

Conclusie is dat VRC kan inhuizen op sportpark Westvliet, mits de juiste maatregelen worden genomen 

en de velden op een andere manier beheerd worden. Daarmee is te verwachten dat het intensiever 

gebruik zichtbaar wordt, maar is het cricketveld nog steeds goed bespeelbaar door VCC. Doordat het 

veld wordt bespeeld door jeugdige spelers, wordt weinig speelschade verwacht. Indien er speelschade 

ontstaat, kan dit met regulier onderhoud worden verholpen. Met de verenigingen en de stichting worden 

afspraken gemaakt over de inhuizing (organisatorisch, financieel, speeltechnisch). Na het maken van 

concrete afspraken, kan VRC vanaf 1 januari 2017 officieel inhuizen op sportpark Westvliet. In de 

tussentijd wordt bezien of VRC alvast kan trainen op sportpark Westvliet of dat zij tijdelijk uit moeten 

wijken naar een ander sportpark. Na een jaar wordt de kwaliteit van de velden weer beoordeeld en wordt 

bezien of VRC zowel trainingen als wedstrijden op het cricketveld kan spelen of dat gescheiden gebruik 

van wedstrijd- en trainingsvelden noodzakelijk blijft. 
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