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Reactie Sportoverleg op bevindingen begeleidingscommissie rubbergranulaat

Uitsnede verslag Sportoverleg d.d. 20 maart (versie 27-3-2017):
Actualiteit kunstgrasvelden/granulaatkorrels
De begeleidingscommissie is voorafgaand aan het Sportoverleg bij elkaar geweest: morgen
zal er een voorstel aan het college worden voorgelegd. Het Sportoverleg wordt gevraagd
daar zijn visie op te geven. Margot geeft een korte toelichting vooraf. De resultaten van het
Europese onderzoek zijn ongeveer gelijk aan die van het RIVM-onderzoek: geen noodzaak
om te verwijderen, best veilig. Het college van Woerden zal op korte termijn een besluit
moeten nemen, met het oog op de aanbesteding van de sportgrasvelden eind van deze
maand. Nu liggen er verschillende opties voor. Je kunt ervoor kiezen niets te doen de
huidige infill te blijven gebruiken. Ook kun je ervoor kiezen om alles er in één keer uit te
halen en nieuwe TPE infill daarvoor in te plaats neer te leggen. De laatste optie houdt in dat
de nieuwe velden worden voorzien van TPE infill en dat dit eveneens wordt toegepast bij het
vervangen van de oude velden, op het moment dat die aan vervanging toe zijn.
Het voorstel van de begeleidingscommissie is om te kiezen voor die laatste optie, dus om in
principe bij de aanleg van nieuwe velden materiaal te kiezen dat in ieder geval niet
kankerverwekkend is, te weten TPE infill; daar zitten geen PAKs-en in en ook geen zink.
Bovendien is het beter voor het milieu. In Utrecht wordt al met TPE gewerkt en men heeft er
tot nog toe goede ervaringen mee. De KNVB heeft deze korrels goedgekeurd.
Er zijn nu eerst 2 velden van Sportlust aan de beurt. De overige velden kunnen dan
aangepakt worden als ze aan de beurt zijn voor een nieuwe toplaag. Per veld gaat dit
gepaard met een extra kostenpost van C 125.000. De gemeente zal dit uit de Algemene
Reserve moeten dekken, of zal andere plannen moeten laten vervallen, maar ook zal de
huur verhoogd moeten worden. Dat gaat in met ingang van de nieuwe contractperiode,
d.w.z. 1 januari 2019. De nieuwe velden zijn daar dus in verwerkt. Mogelijk worden de
tarieven na 4 jaar weer gewijzigd, omdat er weer velden aangepast zijn. Het is dus niet zo
dat er verschillende tarieven gaan ontstaan (voor oud kunstgras, voor nieuw kunstgras).
De afschrijvingstermijn van de sportvelden is 12 jaar.
Conclusie: Het Sportoverleg steunt het voorstel van de begeleidingscommissie inclusief de
daarmee gepaard gaande kosten, = de nieuwe velden voorzien van TPE infill en dit
eveneens toepassen bij het vervangen van de oude velden, op het moment dat die aan
vervanging toe zijn. Argumenten: er wordt tegemoet gekomen aan de maximale
veiligheidseisen. terwijl de kosten binnen de perken blijven. Kanttekening daarbij: sommige
verenigingen hebben vanwege de harmonisatie van de tarieven al een flinke huurverhoging
moeten toepassen. De eventuele huurverhoging mag er niet toe leiden dat verenigingen
eronderdoor gaan.
De evaluatie van de consequenties van de harmonisatie van de tarieven is bijna afgerond;
vóór de contractbesprekingen moeten daar nog een paar knopen over doorgehakt worden.
Margot komt daar bij het Sportoverleg op terug.

