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Betreft: afspraken overdracht robotmaaiers 
 
 
Edelachtbare heer Van Maanen 
 
Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 18 juni 2020 tussen de gemeente West Betuwe, 
vertegenwoordigd door de heer J. van Dijk en een afvaardiging van de voetbalverenigingen uit de 
voormalige gemeente Lingewaal (Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren) willen wij u als 
volgt informeren met betrekking tot de gemaakte afspraken omtrent de overdracht van de 
robotmaaiers vanuit de gemeente aan de verenigingen. 
 
Medio 2016 zijn, in overleg met de verenigingen, door de gemeente Lingewaal robotmaaiers 
aangeschaft om het reguliere maaiwerk van de sportvelden in eigen beheer door de verenigingen 
te laten uitvoeren. Het maaien van de sportvelden werd voorheen uitbesteed aan een hierin 
gespecialiseerde aannemer. De aanleiding om dit werk in eigen beheer te gaan uitvoeren was een 
destijds, door de gemeente, gestelde forse bezuiniging op de financiële ondersteuning aan de 
voetbalverenigingen. 
 
Wat betreft de aanschaf van de robotmaaiers zijn er destijds afspraken gemaakt die, zoals het er 
op dit moment uitziet, niet worden nagekomen. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende 
punten: 
 

- Er is een toezegging gedaan van een levensduur van 10 jaar (fabrieksgarantie); 
 
- De gemeente is uitgegaan van een totale afschrijvingstermijn van 10 jaar, mede op basis van 

bovenstaande (fabrieks)garantie; 
 
- De daadwerkelijke afschrijving van de machines zou in 4 jaar plaatsvinden, daarna zou het 

“bedrag” dat door de verenigingen wordt bijgedragen aan de afschrijving vervallen. Zie 
hiervoor bijgaand rekenblad wat opgesteld is door de gemeente; 

 
- De gemeente heeft zelfstandig (zonder overleg met de verenigingen) gekozen voor de firma 

G&G Tuinmachines in Leerdam en het aangeboden merk en type robotmaaiers; 
 
- De verenigingen zijn nooit volledig geïnformeerd geweest over de gemaakte afspraken tussen 

de gemeente en G&G Tuinmachines. Hier is door de verenigingen diverse malen om 
gevraagd en op aangedrongen; 
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- De robotmaaiers hebben de afgelopen 4 jaar met regelmaat bewezen “niet te voldoen” aan de 
gestelde gezamenlijke verwachtingen. Hiervoor zijn deze zelfs ook voor nadere aanpassingen 
retour gestuurd naar de fabrikant. 

 
In de afgelopen periode zijn de verenigingen in overleg gegaan met de leverancier G&G 
Tuinmachines met betrekking tot de voortzetting van een onderhoudscontract voor de komende 
jaren. Het blijkt echter dat de robotmaaiers “technisch” gezien zijn afgeschreven. Er dient eerst 
een kostbare “nul-beurt” plaats te vinden alvorens er een nieuw onderhoudscontract kan worden 
afgesloten. De gemeente Lingewaal heeft tijdens het gesprek op 18 juni jl. aangegeven de kosten 
voor deze “nul-beurt” niet op zich te willen nemen. 
 
Uit het gesprek op 18 juni jl. hebben wij tevens ook opgemaakt dat er tussen de gemeente en 
G&G Tuinmachines al eerder gesproken is over het uitvoeren van een eventuele “nul-beurt” aan 
de robotmaaiers en de daarbij komende kosten. Het verschil tussen de destijds aangeboden prijs 
voor deze beurt en de huidige aanbieding hiervoor zou echter aanzienlijk zijn. Deze eventuele 
optie voor een nul-beurt is niet besproken met de verenigingen. 
 
Wij zijn overigens van mening dat de verenigingen niet op hoeven te draaien voor een eventuele 
“nul-beurt” gezien de afgegeven fabrieksgarantie en verwachte levensduur van minimaal 10 jaar.  
 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de afschrijving van de robotmaaiers en de bijdrage 
daarin door de verenigingen. Deze bijdrage zou na 4 jaar (2019) komen te vervallen voor de 
verenigingen. Wij zien dan ook graag dat de reeds gedane bijdrage door de verenigingen hierin 
voor het jaar 2020 met terugwerkende kracht wordt verrekend door de gemeente. 
 
Tot slot willen wij benadrukken dat bovengenoemde zaken en problemen met de robotmaaiers 
meerdere malen zijn aangekaart en besproken met de gemeente. Ook tijdens de 
kennismakingsgesprekken met de vertegenwoordigers van de nieuwe gemeente West Betuwe 
zijn deze punten aangehaald. Bij de clubs heerst het gevoel er met deze signalen richting de 
gemeente, als (voormalig) eigenaar van de robotmaaiers, te weinig actie is ondernomen om een 
langdurige werking van de maaiers te waarborgen. 
 
Wij vertrouwen erop hiermede onze standpunten inzake de overdracht en de aanpassing van de 
financiële bijdrage in relatie tot het dagelijkse onderhoud (maaien) van de sportvelden op een 
duidelijke wijze te hebben weergegeven. 
 
Ons voorstel is om op een nader te bepalen moment hier gezamenlijk nogmaals met elkaar over 
in gesprek te gaan om zo tot een passende oplossing te komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bestuur v.v. Asperen        Bestuur v.v. Herovina   Bestuur v.v. Heukelum 
 
 
 
 
Bestuur S.V.S.’65    Bestuur v.v. Vuren 
 
 
 


