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Onderzoeksresultaten kunstgrasvelden.
Voorstel
1. In te stemmen met de onderzoeksresultaten voor infill uit bijgaand onderzoeksverslag
kunstgrasvelden;
2. Extra middelen beschikbaar stellen om de aanleg van de kunstgrasvelden mogelijk te maken met:
a. SBR (rubbergranulaat), benodigde extra middelen € 42.255, of
b. Kurk, benodigde extra middelen € 269.225,-, of
c. EPDM, benodigde extra middelen € 421.225,-, of
d. TPE, benodigde extra middelen € 469.225,-.
3. De onder punt 2 genoemde extra middelen lineair af te schrijven en de kapitaallasten mee te
nemen in de integrale afweging binnen de discussie bij de begrotingsraad van november ;
4. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de door het college opgelegde
geheimhouding ten aanzien van de financiële onderdelen in de bijlagen en alle overige stukken en
informatie welke hieraan ten grondslag liggen met uitzondering Tabel 2 in dit voorstel te
bekrachtigen.
Samenvatting
Naar aanleiding van uw motie van 3 april jl. over de aanleg van kunstgrasvelden hebben wij nader
onderzoek gedaan naar de benodigde capaciteit en de verschillende soorten velden. Hieruit komt naar
voren dat er 5 kunstgrasvelden nodig zijn. Verder komt naar voren dat alle soorten korrels aan de
huidige veiligheids-, milieu en gezondheidsnormen voldoen.
Uit prijsopgaven komt naar voren dat het beschikbare krediet voor de aanleg van de kunstgrasvelden
niet voldoende is voor aanleg met een infill met rubbergranulaat. Het beschikbaar gestelde krediet zal,
als gekozen wordt voor kurk, TPE, EPDM ook niet toereikend zijn. Zie bijlage waarin u de kosten
aantreft. Bij keuze voor één van deze infill, dient u rekening te houden met een precedentwerking.
Wij stellen voor om een besluit te nemen over een variant voor de aanleg van kunstgrasvelden en
voor de daarmee eventueel gepaard gaande kosten extra middelen beschikbaar te stellen. Aangezien
de aanleg van de kunstgrasvelden onlosmakelijk verbonden is met het project Scholencomplex
Montfoort, dient de besluitvorming hierover meegenomen worden in de integrale afweging van de
begrotingsdicussie. Het nemen van een besluit op dit moment is essentieel want daarmee kan de
aanbesteding starten en kan de aanleg medio 2018 plaatsvinden, zodat de realisatie van het
scholencomplex niet in gevaar komt.
Bijlage(n)
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
inzage
Bijlage 5.

: Onderzoeksverslag kunstgrasvelden
: Onderzoek ECHA
: Vereisten gemeente Soest
: Prijsvergelijk infill, opties, bijkomende kosten en totaalkosten (niet openbaar, ter
bij griffie)
: Doorrekening op jaarlasten (niet openbaar, ter inzage bij griffie)
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Aanleiding
In uw vergadering van 3 april 2017 heeft u de volgende motie aangenomen:
In het traject van aanbesteding van de geplande kunstgrasvelden op dit moment niet over te
gaan tot gunnen en dus het hele aanbestedingstraject 'on hold’ te zetten;
Samen met de verenigingen en SBSH op korte termijn in gesprek gaan om geschikte
alternatieven te onderzoeken en wel voor 1 mei a.s.;
Hierbij alternatieven voor rubbergranulaatkorrels (SBR) op minstens een van de velden (bijv.
TPE, EPDM, kurk, etc.) mede in overweging te nemen;
Om uiteindelijk -voorde laatste raadsvergadering in juni- met een nieuw voorstel terug te
komen bij de raad.
Vervolgens hebben wij besloten de realisatie van de velden niet te gunnen en nader onderzoek te
doen. Wij verwijzen naar de informatienota van 23 mei, zaaknr. 447598, waarbij wij in grote lijnen de
opzet van het onderzoek bijgevoegd hebben.
Vanwege het financieel belang van de gemeente menen wij dat de financiële gegevens in de bijlagen
(w.o. opgevraagde prijzen) niet openbaar zijn.
Beoogd resultaat
Op basis van de onderzoeksresultaten komen tot aanbesteding en de realisatie van drie
kunstgrasvelden in de zomer 2018 zodat het nieuwe scholencomplex tijdig wordt gerealiseerd.
Argumenten
Bijgevoegd treft u het volledig onderzoeksverslag aan (Bijlage 1).
In het verslag gaan wij in op de benodigde capaciteit aan velden en de capaciteit die geboden kan
worden met de verschillende soorten (kunst)grasvelden. Wij komen op deze onderdelen tot de
conclusie dat door de realisatie van het scholencomplex er in totaal 5 kunstgrasvelden nodig zijn.
Verder gaan wij in het onderzoek in op de bespeelbaarheid, de gezondheid en het milieu. Wij komen
tot de conclusie dat alle soorten korrels aan de huidige veiligheids-, milieu en gezondheidsnormen
voldoen. Hierbij zijn enkele kanttekeningen:
Kurkkorrels: niet bekend is welke gevolgen het impregneren van de korrels heeft op o.a.
gezondheid.
TPE: deze voldoen alleen wanneer de herkomst van de korrels te herleiden is (veelal China).
SBR: deze voldoen aan waterkwaliteitseisen in combinatie met de onderlaag onder de
kunstgrasvelden, veelal bestaande uit zand en lava. Dit is normaliter het geval.
Op 12 juni jl. werd bekend dat Europa (ECHA) (Bijlage 2) onderzoekt hoe rubbergranulaat alleen met
zeer lage concentraties van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en andere gevaarlijke
stoffen op de markt mogen worden gebracht. De resultaten worden eind van dit jaar verwacht.
Overigens blijkt dat de gemeente Soest inmiddels een aanbesteding heeft gehouden waarbij aan de
aannemers een aantal extra vereisten c.q. strengere normen voor rubbergranulaat wordt meegegeven
en gevraagd wordt attesten hierop aan te leveren (Bijlage 3). Wanneer u voor rubbergranulaat kiest,
nemen wij deze vereisten over. Dit zal naar verwachting enigszins kostenverhogend werken.
Ook hebben wij in het onderzoek een overzicht opgenomen van de bespeelbaarheid c,q, de
eigenschappen van de velden. Tot slot geven wij in het onderzoeksverslag een beeld hoe andere
gemeenten tegen het gebruik van SBR aankijken.
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Kosten infill
Uit de opgevraagde prijzen komen de volgende kosten voor infill naar voren (Bijlage 4, blad 1). Daarbij
maken wij de kanttekening dat er is uitgegaan van een adequate ondergrond passend bij de korrel. In
tabel 1 zijn niet de kosten opgenomen die nodig zijn voor realisatie van een volledig veld, maar gaat
het alleen over de kosten van infill.
kosten infill 3 velden
SBR

€ 400.789

kurk

€ 652.034

TPE

€ 850.018

EPDM
Tabel 1

€ 803.712

Aanleqkosten
Omdat de kosten van de infill op zichzelf nog niet zoveel zeggen, is gekeken naar de totale kosten van
de realisatie van de driekunstgrasvelden zodat bezien kan worden of het beschikbare kredietbedrag
van € 925.000 voldoende is (of niet).
Uitgangspunten zijn:
Basisinrichting voetbalveld, waar onder ballenvangers, netten, etc.;
Terreinafscheiding;
Extra kwaliteit mat (in het kader van duurzaamheid en bespeelbaarheid);
Laurierhaag rond het sportpark.
De laatste twee uitgangspunten zijn in overleg met SBSH toegevoegd. Om extra kwaliteit en
duurzaamheid toe te voegen aan het sportpark. De effecten van deze toevoegingen is terug te zien in
bijlage 4, blad 2.
Naast deze kosten zijn er kosten voor ambtelijke begeleiding voor de aanbestedingen, het gehouden
onderzoek enz., een post voor risico en onvoorzien, alsmede een rekenvergoeding voor de
inschrijvers op de aanbesteding. Bij het scenario van de SBR-korrel is een kostenpost opgenomen
voor extra vereisten overeenkomstig gemeente Soest. Verder moet de kurkinfill na 7 jaar volledig
vervangen worden.
Onderhoudslasten
De lasten voor het onderhoud en beheer van de velden worden gevormd door o.a. slepen en vegen
van de velden, herinvullen van velden met infill, doorspuiten van drainages en schoonhouden van de
velden. De mate van herinvullen van infill wordt bepaald door verschillende factoren en is infillafhankelijk: zware regenval, wegspelen, opspringen tijdens spelen, kleven aan kleding en uit elkaar
vallen van het infill-materiaal. Wanneer drie nieuwe velden aangelegd worden met een andere infill
dan de bestaande velden, moet verwacht worden dat er meer kosten ontstaan. Kurk moet bovendien
na 7 jaar geheel vervangen worden.
Overzicht totale kosten
Daarmee komt het volgende overzicht tot stand van totale kosten van aanleg van 3 kunstgrasvelden
op sportpark Hofland. Wij verwijzen u naar Bijlage 4, blad 3.

totaal
extra onderhoud p.j.
extra reservering vervanging p.j.
Tabel 2

SBR (rubber)

kurk

€

€
€
€

967.225

1.194.225
19.500
32.000

EPDM
TPE
€ 1.346.225 € 1.394.225
€
9.000 €
9.000
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Uit dit overzicht blijkt, dat het beschikbare budget van € 925.000 niet voldoende is voor de totale
kosten van aanleg en er, afhankelijk van het infill-materiaal, extra onderhouds- en vervangingskosten
zijn. Naast financiële verschillen zijn er ook verschillen in o.a. bespeelbaarheid en
onderhoud/vervanging, waarbij kurk door SBSH ongewenst is (Bijlage 1).
Overzicht extra middelen:
beschikbaar € 925.000
benodigde extra middelen
Tabel 3

SBR (rubber)
kurk
EPDM
TPE
€
421.225
€ 469.225
€
42.225 €
269.225

Vervanging bestaande velden
Met onderzoek naar een andere infill komt ook de vraag boven of de twee bestaande kunstgrasvelden
(met SBR) op sportpark Hofland vervangen moeten worden. Het betreft dan de toplaag van de velden
hier inmiddels ca. 10 jaar liggen. Deze zullen regulier over ca. 2-3 jaar vervangen moeten worden.
Hierbij verwachten wij de volgende kosten (excl. bijkomende kosten en onderhoud):
vervanging bestaande velden
Rubbergranulaat
Kurkinfill
EPDM
TPE
Tabel 4

toplaag 2 velden
€
308.000
€
468.000
€
603.000
€
572.000

Ook in Linschoten ligt een kunstgrasveld met SBR-korrel. Dit veld ligt er nu ca. 2 jaar en heeft dus nog
een levensduur van ca. 10 jaar. Hier zal vervanging relatief duur zijn omdat het slechts om een veld
gaat. Hiervan zijn geen kosten opgevraagd.
Financiën
Wij hebben de kapitaallasten voor de verschillende soorten velden doorgerekend (Bijlage 5). Daarin is
meegenomen dat kurkinfill na 7 jaar geheel vervangen moet worden. Wij hebben het vervangen van
bestaande kunstgrasvelden niet doorgerekend. Het uitgangspunt bij de doorrekening is 1,6 %
rekenrente. In onderstaande tabel staan de aanvullende jaarlasten die beschikbaar dienen gesteld te
worden aan de hand van de extra middelen per infill:

Tabel 5

De aanleg van de kunstgrasvelden is onlosmakelijk verbonden met het project Scholencomplex
Montfoort. Gezien deze verbinding dient de besluitvorming over het beschikbaar stellen van de
middelen meegenomen worden in de integrale discussie bij de begrotingsraad van november 2017.
Tijdpad / relatie met projectmatig werken
De velden moeten tijdens de zomerstop 2018 aangelegd worden. Om dit te kunnen halen dient in het
najaar van dit jaar de voorbereidingen voor de aanbesteding te starten.
Wanneer de planning niet gehaald wordt bestaat de mogelijkheid dat het veld dat benodigd is voor de
locatie van de school niet tijdig beschikbaar komt.
Communicatie
Bij de totstandkoming van het onderzoeksverslag is regelmatig met SBSH overleg geweest. Om
informatie met elkaar te delen en om de uitkomsten van de verschillende onderzoeksvragen te
spiegelen.
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Over het genomen besluit zal gecommuniceerd worden met SBSH en de voetbalverenigingen. Deze
zullen dit met hun leden communiceren.
Monitoring en evaluatie
Aanbesteding is het sluitstuk van het inkoopproces. Deze dient te geschieden met een goede
kostenraming. Niettemin kunnen bij de aanbesteding de prijzen hoger uitvallen. In dat geval zullen wij
u informeren via de voor- of najaarsrapportage, of indien hier aanleiding toe is via een
raadsinformatienota.
Bestuurlijke samenwerking
N.v.t.
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In de openbare vergadering van 25 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten:
1.
2.

3.
4.

In te stemmen met de onderzoeksresultaten voor infill uit bijgaand onderzoeksverslag
kunstgrasvelden;
Extra middelen beschikbaar stellen om de aanleg van de kunstgrasvelden mogelijk te maken met:
a. SBR (rubbergranulaat), benodigde extra middelen € 42.255, of
b. Kurk, benodigde extra middelen € 269.225,-, of
c. EPDM, benodigde extra middelen € 421.225,-, of
d. TPE, benodigde extra middelen € 469.225,-.
De onder punt 2 genoemde extra middelen lineair af te schrijven en de kapitaallasten mee te
nemen in de integrale afweging binnen de discussie bij de begrotingsraad van november ;
Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de door het college opgelegde
geheimhouding ten aanzien van de financiële onderdelen in de bijlagen en alle overige stukken en
informatie welke hieraan ten grondslag liggen met uitzondering Tabel 2 in dit voorstel te
bekrachtigen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. C.G.M. Bus

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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