Raadsbrief renovatie kunstgrasveld SC Spirit ‘30
Informerend
Zaaknummer: 908535

Geachte raad,
Het kunstgras hoofdveld van voetbalvereniging Spirit ‘30 in Hoogkarspel is in 2010 aangelegd.
Dit kunstgrasveld is de afgelopen jaren intensief gebruikt voor wedstrijden, trainingen en
recreatief gebruik. De algemene levensduur van de toplaag van een kunstgrasveld is
gemiddeld 10 tot 12 jaar. De KNVB hanteert daarnaast een gebruiksnorm voor
kunstgrasvelden. Deze geeft de ondergrens aan tot wanneer een kunstgrasveld veilig en
blessurevrij te gebruiken is. Een veld dat niet aan de gebruiksnorm voldoet mag niet worden
gebruikt voor officiële KNVB wedstrijden.
Aangezien de toplaag van het kunstgrasveld van Spirit binnenkort niet meer aan de
gebruiksnorm zal voldoen, heeft u eerder al besloten om deze in 2021 te vervangen. U heeft
hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 263.000.
Motie SPD
Tijdens de raadsvergadering van 2 november 2020 is een motie van de SPD inzake de
renovatie van het kunstgrasveld aangenomen. In deze motie werd gewezen op de mogelijke
gezondheidsrisico’s van rubberkorrels als infill materiaal en werd aangegeven dat er
voldoende milieuvriendelijke en betaalbare alternatieven zijn. Met de motie werd het college
verzocht de alternatieven in kaart te brengen voor vervanging van het kunstgrasveld van SC
Spirit ’30 en de gemeenteraad een separaat voorstel te doen.
Aanbesteding renovatie kunstgrasveld
Inmiddels is de aanbesteding van de renovatie van het kunstgrasveld afgerond en wordt de
opdracht gegund aan Anteagroup als zijnde de laagste inschrijver. Tijdens de voorbereiding
van de aanbesteding zijn alle alternatieven op rubberkorrels als infill materiaal onderzocht. In
goed overleg met de vereniging is gekozen voor kurk als betaalbaar alternatief. Na
aanbesteding zijn de totale meerkosten van een kunstgrasveld met kurk als infill materiaal
€ 20.000. Dit bedrag moet aanvullend beschikbaar worden gesteld; de financiële
consequenties hiervan worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2021.
De motie van SPD ging uit van een separaat voorstel m.b.t. het gekozen alternatief voor
rubberkorrels en de financiële gevolgen van deze keuze. Echter, vanwege de corona
maatregelen kan de renovatie van het kunstgrasveld versneld – en daardoor goedkoper plaatsvinden (mei). Inschrijvers bij de aanbesteding hebben in deze periode meer ruimte voor
deze opdracht en kunnen daardoor lager inschrijven. De startdatum van de renovatie heeft
dus invloed op de kosten. Om meerkosten te voorkomen kiezen we ervoor om de opdracht
direct uit te voeren en niet te wachten tot de zomermaanden of nog later.
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