
Renovatie Tennisbanen te Roggel. 
 
 
Raadsvragen onderhoud Tennisbanen. 

 
Vraag: Mart Janssen PvdA 
 

1. Ondergrond klopt niet, waarom is dat nu pas bekend?  
2. Aannemer heeft werk stil gelegd. 
3. Extrakosten voor tennis. 
4. Wie is verantwoordelijk voor de gerezen problemen? 

5. Budget ruimte voor onvoorziene uitgaven. 
 
Antwoord: 

 
Ad.1) De voorbereiding en de aanbesteding van het werk is correct uitgevoerd. Het plan is gebaseerd op 
een recente inspectie van ISA sport. Samen met de gemeente zijn volgens standaard procedure monsters 

genomen en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zijn de basis van het opstellen van het plan (advies van 
ISA). In de praktijk blijk dat er een aantal vervuilde spots in het terrein liggen die vooraf niet bekend 
waren.  
 
Ad. 2) De aannemer vreest dat er ter zijner tijd problemen ontstaan door het niet vernieuwen van het 
bestaand funderingspakket waar hij niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden. In samenspraak met 
de aannemer en ISA sport wordt gezocht naar de beste oplossing. In de tussentijd ligt het werk stil.  

 
Ad.3) Er zij een aantal varianten berekend om problemen op te lossen 
Alle varianten dragen de goedkeuring van de vereniging. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en mogelijke meerkosten van de renovatie. Wel zijn ze bereid, om kosten te besparen, zelf 

werkzaamheden uit te voeren. 
 
Ad.4) De voormalige gemeente Roggel en Neer heeft in het verleden bij aanleg van de banen 5 en 6 

onvoldoende toegezien op de opbouw van de ondergrond resp. de nu gehanteerde eisen m.b.t. de 
ondergrond zijn anders dan bij aanleg van het tenniscomplex. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
haar eigendom. 
 
Ad.5) Gezien het feit dat er in voorgaande jaren geen problemen zijn geweest met de waterhuishouding 
van de ondergrond, en gezien budgettaire ruimte en de mogelijke toekomstverwachting van de 

sportaccommodaties in zijn algemeenheid, is de keuze gemaakt om de ondergrond te handhaven, en 
vervolgens met 10 cm extra waterdoorlatend zand op te bouwen. Beperkte meerkosten voor de gemeente 
Leudal. 
  

 
J. Heijmans 
5 december 2013 


