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Betreft: Aanleg nieuwe kunstgrasvelden
Geachte mevrouw Langerak, bestejaSfc
Afgelopen week hebben de besturen van de Stichting Beheer Sportpark Hofland (SBSH), de
voetbalvereniging Montfoort (VVM) en de voetbalvereniging MSV'19 (MSV) elkaar
geinformeerd over de status van de aanbesteding inzake de aanleg van de nieuwe
kunstgrasvelden in Montfoort. Op de eerste plaats is een compliment op zijn plaats aan
iedereen, die vaak op vrijwillige basis een bijdrage heeft geleverd aan dit traject tot nu toe.
Mooi, dat nu eindelijk de aanbesteding plaats kan vinden, waarmee we weer een stapje
dichterbij de uiteindelijke realisatie zijn.
In dit kader hebben we elkaar 20 december 2016 ook nog gesproken. Daarbij hebben we het
toen ook gehad over (de schadelijkheid van) het rubbergranulaat, dat op de velden gebruikt
wordt. Beide voetbalverenigingen hebben toen aangegeven in de toekomst liever geen gebruik
te willen maken van het rubbergranulaat, gelet op de onzekerheid over de
gezondheidsrisico's. Daarmee zou in de aanbesteding ook rekening gehouden worden. Er
zouden ook alternatieven onderzocht worden, waarbij dan later een keuze gemaakt zou
worden tussen een eventuele meerprijs voor andere materialen en het belang van de
volksgezondheid. Groot is dan ook onze verbazing, dat deze variant in de definitieve
aanbesteding niet langer is opgenomen. Afgelopen week laaide de discussic opnieuw in voile
hevigheid op na de uitkomst van nieuwe onderzoeken. Waar tegenover overigens ook weer
heel snel nieuwe tegengeluiden kwamen. Maar het gevoel en de discussies erover blijven en
dat zal ook bij de nieuwe velden zo zijn. We vinden dan ook dat de gemeente hierin zijn
verantwoordelijkheid richting haar burgers moet nemen.
Om die reden makennamens VVM en ondergetekende naniens MSV
formeel bezwaar tegen het gebruik van rubbergranulaat op de nieuwe velden. Wij vinden het
onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige sportaccommodatie. In dat licht
bezien, is het voor ons niet uit te leggen aan (ouders van) leden dat de gemeente gekozen
heeft voor rubbergranulaat, waarvan nog niet vast staat wat de gezondheidsrisico's hiervan
zijn voor de gebruikers. Wij zijn van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft in de
zorg voor veilige sport. Wat dat betreft volgen wij het proelproces, dat nu in Amersfoort
wordt aangespannen, met veel belangstelling. In dit proefproces wordt gesteld dat gemeenten,
die kunstgrasvelden met deze korrels bezitten verplicht zijn om deze velden te saneren.. In dit

proefproces wordt verwezen naar het zogenaamde 'verzorgersbeginsel', waarin is vastgelegd
dat overheden 'waar ernstige schade dreigt' beschermingsraaatregelen niet uit zullen stellen
omdat er 'geen volledige wetenschappelijke zekerheid' is. Deze risico's kunnen we nu aan de
voorkant al uitsluiten door voor andere materialen te kiezen. Waarbij we overigens ook
vinden, dat eventuele meerkosten niet uit het nu beschikbare budget gehaald kunnen worden.
Immers is hier sprake van nieuwe feiten, die ook nog eens van toepassing zijn op bestaande
velden in Montfoort en Linschoten.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de SBSH en ook onze leden zullen wij aangeven, dat
we hierover met de gemeente in gesprek zijn gegaan. Zij willen ook graag informatie
hierover, inmiddels zijn er zelfs al oud ers, die hun kinderen niet meer op de kunstgrasvelden
laten trainen en spelen.
In de verwachting, dat jullie ook bezorgd zijn over deze situatie zien wij uw reactie met
belangstelling tegemoet!
Met sportieve groet,

v.v. Montfoort
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