
Haarlem

Antwoorden op (aanvullende) vragen uit de mail 30 november 2017 inzake onderwerp: aanvulling 
op de vragen ten aanzien van een besluit op een Wobverzoek.

Vraag 1: Is er een nulmeting gedaan voor de aanleggen van de velden? (grond- en 
grondwaterkwaliteit). En wat waren de resultaten?
Antwoord: Nulmetingen bij de aanleg van de velden zijn niet bij de gemeente in bezit. Bij aanleggen 
nieuwe velden voert de beheerder SRO KENNEMERLAND BV altijd een AP04 onderzoek uit 
(bodemkundig milieuonderzoek).

Vraag 2: En zijn er tussentijdse metingen gedaan bij de velden? (grond- en grondwaterkwaliteit). En 
wat waren de resultaten?
Antwoord: Er worden geen tussentijdse metingen grond- en grondwater kwaliteitsonderzoeken 
uitgevoerd. Mocht in de sporttechnische laag lava/rubber verwerkt zijn, dan voert de beheerder SRO 
KENNEMERLAND BV bij toplaagrenovatie van het kunstgrasveld preventief zo nodig een milieukundige 
meting uit.

Vraag 3: Als velden gesaneerd worden, wordt dan standaard ook een meting gedaan? En wat waren de 
resultaten?
Antwoord: Het is nog niet voorgekomen dat kunstgrasvelden gesaneerd dienen te worden. Dus zijn er 
ook geen metingen uitgevoerd.

Vraag 4: De onderzoeken worden die gedaan door de aannemer of door de gemeente en worden de 
resultaten overlegd aan de gemeenteraad?
Antwoord: De onderzoeken worden door erkende bureaus uitgevoerd in opdracht van de beheerder 
SRO KENNEMERLAND BV, gedelegeerd opdrachtgever van de gemeente. De rapportage wordt altijd 
besproken met de opdrachtgever SRO KENNEMERLAND BV en aangeleverd bij de 
opleveringsdocumenten.

Vraag 5: Is er zicht op wie de infill voor de velden levert? Of wordt dat bepaald door de aannemer die de 
velden aanlegt?
Antwoord: Ja, er is zicht op wie de infill levert. Gemeente schrijft voor SBR infill de strengere PAK's norm 
van RecyBem voor. (zie ook het meegezonden collegebesluit bij de beantwoording van uw Wob verzoek 
d.d. 20 november 2017). Overige soorten infill wordt in overleg besloten. De aannemer bepaalt niet het 
infill materiaal.

Vraag 6: Hoe is het onderhoud van de velden geregeld? Wat wordt daarover gecommuniceerd? 
Antwoord: Het reguliere en planmatig onderhoud van alle gemeentelijke sportvelden wordt door SRO 
KENNEMERLAND BV uitgevoerd. Toplaagrenovaties kunstgrasvelden en aanleg van (kunstgras) velden 
verloopt via een raadsvoorstel. Er is een meerjarig budget in het gemeentelijke Investeringsplan voor 
vervangingsinvesteringen sportvelden.

Vraag 7: Wat voor monitoring vindt er plaats?
Antwoord: SRO KENNEMERLAND BV monitort het onderhoud met behulp van Deltec apparatuur 
jaarlijks de kunstgrasvelden op sporttechnische eisen. SRO KENNEMERLAND BV heeft met de aannemer 
een onderhoudscontrole contract (groot specialistische onderhoud). Op basis hiervan worden de 
kunstgrasvelden jaarlijks gekeurd in aanwezigheid van een onafhankelijke keuringsinstituut.
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Vraag 8: Wat zijn de zogenaamde zorgdocumenten met betrekking tot het onderhoud?
Antwoord: De bevindingen van de jaarlijkse keuringen van de sporttechnische eigenschappen en de 
inspectierapporten van de betreffende aannemers (naar aanleiding van de jaarlijkse keuring).
Daarnaast informeert SRO KENNEMERLAND BV de aannemer over de maatregelen/richtlijnen uit het 
plan van aanpak BSNC inzake opruiming en voorkoming verspreiding micro plastics ter voldoening aan 
de zogeheten zorgplicht uit de Wet milieubeheer.
Binnen het huidig onderhoudsbudget en arbeidsuren voert beheerder SRO deze richtlijnen voor 
tegengaan verspreiding infill zo goed als mogelijk uit om de (eventuele) nadelige gevolgen voor het 
milieu te minimaliseren.

Vraag 9: Bij eventuele sanering/renovatie, wat wordt er gedaan met het afval, is daar controle op door 
de gemeente? Is de aannemer verantwoordelijk voor de sanering/renovatie, hoe is dat geregeld? 
Antwoord: Het afval (bijv. oude kunstgrasmat) wordt door de aannemer afgevoerd naar een 
voorgeschreven door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
De aannemer is verantwoordelijk voor de sanering/renovatie door het akkoord gaan met de 
voorwaarden uit de voorafgaande aanbesteding en de daarvoor verkregen gunning.

Vraag 10: Zijn er certificaten die zijn aangeleverd bij oplevering van alle velden waarbij SBR rubber 
granulaat is gebruikt? Of zijn die niet beschikbaar?
Antwoord: Bij de oplevering van de velden (met SBR rubber granulaat) worden certificaten aangeleverd 
bij SRO KENNEMERLAND BV. Zie ook de antwoorden op vragen 4 en 5.

Vraag 11: Zijn er milieukundige onderzoeken uitgevoerd van SBR velden (hockey, voetbal, korfbal 
playgrounds)?
Antwoord: Voor de hockeyvelden een indicatief onderzoek m.b.t. het invulzand uitgevoerd. Bij hockey 
is er geen SBR infill. Van de SBR ingevulde voetbalvelden bij United Davo en Onze Gezellen zijn 
milieukundig onderzoeken beschikbaar. De certificaten m.b.t. milieukeur op het gebruikte SBR zijn 
aanwezig.

Vraag 12: Zijn er onderhoudsdocumenten en documenten waarmee de gemeente werkt om mensen te 
instrueren voor juiste werkwijze t.b.v. SBR ingevulde velden?
Antwoord: Ja, er is een onderhoudsdocument waarmee SRO KENNEMERLAND BV werkt om mensen te 
instrueren voor juiste werkwijze t.b.v. alle soorten kunstgrasvelden, zand/TPE/SBR/kruk infill. Zie ook 
de zorgdocumenten in het antwoord op vraag 8.

Vraag 13: Afgelopen zomer (zomer 2017) zijn de hockeyvelden Saxenburg en Haarlem omgebouwd tot 
waterveld. Is daar een bestek van? Zijn er documenten over de fundatielaag? Zijn er documenten over 
de renovatie? Zijn er ook milieukundige onderzoeken?
Antwoord: Van het aangelegde hockey waterveld Saxenburg en HC Haarlem is een bestek. De ombouw 
van HC Haarlem vond plaats in 2016 (niet afgelopen zomer 2017). Er zijn keuringsrapporten van de 
fundatielaag (lava). De totale ombouw is onder toezicht van KIWA ISA gedaan. Er is ook een 
milieukundig onderzoek uitgevoerd.
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Geachte M. Termond,

Nog even wat aanvullingen, ik heb die onder de eerste tekst gezet.

Bedankt voor de toegestuurde stukken, ik begrijp dat die al openbaar zijn. Ik zie echter geen specifieke stukken ten 
aanzien van afzonderelijke velden zoals milieukundige onderzoek, bestek en dergelijke. Zijn die documenten er niet? 
Ik dacht ik mail u, dat is misschien handiger om te checken of er stukke zijn.

Ik ben op zoek naar het volgende:

1. Is er een nulmeting gedaan voor de aanleggen van de velden? (grond- en
grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? En zijn er tussentijdse metingen gedaan bij de velden? (grond- en 
grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? Als velden gesaneerd worden, wordt dan standaard ook een 
meting gedaan? (grond- en
grondwaterkwaliteit) En wat waren de resultaten? De onderzoeken worden die gedaan door de aannemer of door 
de gemeente en worden de resultaten overlegd aan de gemeenteraad?
2. Is er zicht op wie de infill voor de velden levert? Of wordt dat bepaald door de aannemer die de velden aanlegt?
3. Hoe is het onderhoud van de velden geregeld? Wat wordt daar over gecommuniceerd?
Wat voor monitoring vindt er plaats? Wat zijn de zogenaamde zorgdocumenten met betrekking tot het onderhoud?
4. Bij eventuele sanering/renovatie, wat wordt er gedaan met het afval, is daar controle op door de gemeente? Is de 
aannemer verantwoordelijk voor de sanering/renovatie, hoe is het geregeld?

Nog aanvullende vragen
5. Zijn er certificaten die zijn aangeleverd bij oplevering van alle velden waarbij SBR rubber granulaat is gebruikt? Of 
zijn die niet beschikbaar?

6. Zijn er milieukundige onderzoeken uitgevoerd van SBRvelden (hockey, voetbal korfbal playgrounds)? Of zijn die 
niet beschikbaar?

7. Zijn er onderhoudsdocumenten en documenten waarmee de gemeente werkt om mensen te instrueren voor 
juiste werkwijze tbv SBRvelden? Of zijn die documenten niet beschikbaar?

4. Afgelopen zomer (2017) zijn de hockeyvelden Saxenburg en Haarlem omgebouwd tot waterveld. Is daar een 
bestek van? Zijn er documenten over de fundatielaag? Zijn er documenten over de renovatie? zijn er ook 
milieukundige onderzoeken?

Ik hoor het graag van u.

Met vriendelijke groeten 
Rick van Amersfoort
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