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Underwerp
Tussentijdse evaluatie zelf maaien sportvelden door sportverenigingen

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan:
De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het zelf maaien van de sportvelden door een 
aantal sportverenigingen. 

Koarte gearfetting
In 2017 is een drietal sportverenigingen gestart met het zelf maaien van de eigen sportvelden 
voor een contractperiode van 5 jaar. Deze memo heeft als doel de raad tussentijds te informeren 
over de stand van zaken en ervaringen vanuit de verenigingen die zelf maaien. Hier is door de 
raad bij het besluit destijds om verzocht. In 2022 volgt de volledige eindevaluatie waarbij ook de 
financiële consequenties benoemd zullen worden en daarin wordt ook aangegeven hoe de andere 
verenigingen die hun velden door de MOA hebben laten maaien dit hebben ervaren. 

Ynlieding
Na een voortraject waarbij een haalbaarheidsonderzoek is verricht en pilots zijn gedraaid konden 
de voetbal- en korfbalverenigingen er in 2017 voor kiezen om zelf hun velden te maaien. Zij 
zouden daarvoor een eenmalige bijdrage ontvangen voor de aanschaf van materieel en een 
jaarlijkse bijdrage voor onderhoud, verzekeringen, brandstof, reservering voor vervanging van 
het materieel, etc. Dit met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het maaien van de 
velden. VV Buitenpost, SC Kootstertille en VV ’t Fean ’58 hebben de keuze gemaakt om zelf hun 
sportvelden te gaan maaien. Destijds was het advies om een overeenkomst voor 10 jaar af te 
sluiten, omdat bij deze looptijd de kosten van zelf maaien gelijk (break-even) zouden zijn aan de 
kosten van het maaien door de MOA. Na deze periode van 10 jaar wordt verwacht dat er een 
voordeel wordt behaald op de maaikosten (zelf maaien wordt dan goedkoper dan maaien door de 
MOA). De raad heeft er destijds voor gekozen om de duur van de overeenkomst aan te passen 
naar 5 jaar. Dit heeft de raad besloten omdat de verenigingen hebben aangegeven 10 jaar een 
lange periode te vinden omdat zij vaak met wisselende bestuursleden en vrijwilligers werken, etc. 
Eveneens heeft de raad aangegeven halverwege de duur van de overeenkomst een tussentijdse 
evaluatie plaats te laten vinden.  

Kearnboadskip
De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het zelf 
maaien van de sportvelden (zie bijlage 1). 



Side : 2

Konsekwinsjes
In het voorjaar van 2020 heeft SC Kootstertille verzocht om de overeenkomst te beëindigen 
omdat zij door vele onverwachte reparatie- en onderhoudskosten aan de robotmaaier het 
financieel niet meer konden opbrengen. Het college van B&W heeft besloten om aan het verzoek 
van SC Kootstille te voldoen en de overeenkomst te beëindigen. Het beëindigen van deze 
overeenkomst met SC Kootstertille betekent een negatieve opbrengst. Wat de omvang daarvan 
is, is echter nog afhankelijk van de opbrengst van de maaimachine. Aangezien de opbrengst van 
de maaimachine effect heeft op het resultaat (zelf maaien versus maaien door MOA) wordt dit 
meegenomen bij de eindevaluatie in 2022. Doordat de overeenkomst met SC Kootstertille 
voortijdig (voor het break-even punt van 10 jaar) is beëindigd, zal geen positief resultaat 
haalbaar zijn. De resterende verenigingen die nu zelf maaien kunnen er in 2022 voor kiezen om 
de overeenkomst met nogmaals 5 jaar te verlengen. Wanneer zij dit niet willen dienen zij dit 
minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk aan te geven. Uiteraard zijn hier dan wel financiële 
consequenties aan verbonden. De daadwerkelijke consequenties zullen bij de eindevaluatie in 
2022 inzichtelijk worden.

Kommunikaasje
De betreffende sportverenigingen hebben de tussentijdse evaluatie eerder al ontvangen om te 
verifiëren of hetgeen zij hebben aangegeven ten behoeve van de evaluatie goed beschreven 
staat. 

Ferfolchtrajekt
Ten tijde van het aflopen van de contractperiode (2022) wordt de raad wederom geïnformeerd 
over de uiteindelijke stand van zaken na een periode van 5 jaar. Ook dienen de sportverenigingen 
voor die tijd aan te geven of zij voor nog een periode van 5 jaar zelf hun velden willen maaien. 
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