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Projectgegevens
Omschrijving

keuring van de nieuwaanleg van een kunstgras voetbalveld
sportvloertype: Evafution Plus

Locatie

Sportpark Hofland, V.V. Montfoort. veld 2 te Montfoort
contactpersoon : de hee~•••

Doel

beoordeling op kwaliteit volgens NOC*NSF-normen
{code ISA-KNVB2-15.2, januari 2006) en op reglementen van de KNVB

Opdrachtgever

C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
contactpersoon

Uitvoering

: mevrouw • • • • • • •

Instituut voor Sportaccommodaties B.V. (ISA Sport)
contactpersoon
de heer • • •
telefoonnummer : 026-• • • •

Conclusie
Het kunstgras voetbalveld voldoet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF
betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet aan de reglementen van de KNVB.

De sectie amateurvoetbal van de KNVB acht het veld van toepassing voor competitiewedstrijden,
bekerwedstrijden en toernooien mits bij wedstrijden overtollig spelmateriaal buiten de uitlopen van het veld
wordt gebracht en ten aanzien van het gebruik geen beperkende bepalingen worden opgelegd die in strijd zijn
met de reglementen van de KNVB. Ten bewijze hiervan ontvangt de opdrachtgever een certificaat.
De conclusie is gebaseerd op praktijkkeurlngen, het onder keur geleverde materiaal E-bodemas en de
laboratoriumanalyses.
Voorts is de conclusie gebaseerd op de standaard constructie.

Arnhem, 18 november 2008
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Toelichting rapport
In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van een kunstgras voetbalveld.
De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw daarvan aan de sporttechnische en
materiaaltechnische normen. De materiaaltechnische normen zijn ontleend aan het referentie-sportvloertype
dat erkend is door de KNVB en voorkomt op de sportvloerenlijst voor voetbal outdoor. Alleen de resultaten,
waarop de beoordeling gebaseerd is, zijn in dit rapport vermeld.
In de praktijk worden de bouwlagen zoals de onderbouw, fundering en toplaag gekeurd. De verwerkte
materialen worden in het laboratorium beoordeeld op kwaliteit. Materialen welke onder keur van ISA Sport
staan worden steekproefsgewijs onderzocht.
Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC•NSF en aan de reglementen van de KNVB,
wordt een (projectgebonden) certificaat uitgereikt
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Samenvatting
Voetbalveld
Type
Opbouw

kunstgras
Evafution Plus
- toplaag
kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies
-fundering
E-bodemas
- onderbouw onderbouwdrainzand

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van het kunstgras voetbalveld (veld 2) van V.V. Montfoort, gelegen op
Sportpark Hofland te Montfoort. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw
daarvan aan de sporttechnische en matertaaltechnische normen.
In onderstaand overzicht staan alle onderdelen van de keuring vermeld. Alle onderdelen voldoen aan de
normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB.

0

Balstuit (verticaal)

0 conditie·

0 Conditie •

0VIakheid

0

Balrol vennogen

0

laagdikte vulling

0

Stroefheid (torsie)

Stabilîteit

0
0

Laagdikte

0

Verticale vervorming

0

Hoogteligging

Laagdllrte

0

Materiaal

0
0

Schokabsorberend vermogen

0

Afmetingen

0
0
0
0

Energiel8stitutie

0

Materiaal

0

Conditie •

Vlakheid

Stabiliteit

Materiaal

• conditie is de algemene staat van het veld en de aanleg.

Opmerkingen
Tijdens wedstrijden onder auspiciên van de KNVB dienen de uitlopen vrij te zijn van obstakels.
De vereniging is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.
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·Keuring toplaag
Locatle
Materiaal

Datum

: Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort

: kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies
: 29 oktober2008 (droog, ca. 12°C}; 6 oktober 2008 (droog, ca. 12°C)

diverse aspecten

voldoet

~7mm

voldoet

36-44 mm

voldoet

4-10 mm

voldoet

55 - 70%

voldoet

20-50%

voldoet

0.60-1 .00 m

voldoet

6.0 - 12.0 m

voldoet

30 - 50 Nm

voldoet

71 mm "'"' 64 mm

20 - 100 mm

voldoet

volgens reglementen

reglementen

voldoet

geen oneffenheden

.---..

Conclusie
De toplaag voldoet aan de normen van NOC"NSF en aan de reglementen van de KNVB.
Opmerkingen: geen
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Meetresultaten toplaag
Conditie
- de kunstgrasvezels staan voldoende rechtop;
- de
van het instrooirubber is

goed verlijmd
volledig
- vaste doelenaanwezig;
oefendoelen niet aanwezig;
- dug-outs aanwezig;
- instructiezones niet

hekwerk is nieuw

Vlakheid
visueel vlak
geen oneffenheden

Laagdikte vulling [mm]

·-

..,

-~
l1nli1ttv\

!SA Sport
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Meetresultaten toplaag
Verticale vervorming [mm)

Schokabsorberend vermogen r~D1

Energierestitutie [%]

Balstuit (verticaal) [ml

0.75

0.78

0.73

0.80

0.80

0.74

0.78

0.76

0.77

0.74

0.80

0.80

0.76

0.77

0.76

0.77

0.74

0.78

0.82

0.74

0.78

0.76

0.77

0.74

0.79

0.81

0.75

0.77
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Meetresultaten toplaag
Balrol vermogen [m]

6.8

5.9

6.7

6.4

6.3

7.1

7.1

5.8

6.6

6.8

6.0

6.8

6.5

Stroefheid (torsie) [Nm]

32

36

34

34

35

38

36

33

37

34

36

36

34

33

32

38

34

33

33

35

38

32

37

34

34

35

36

36

35
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Meetresultaten toplaag
Hoogteligging [mm)
01

E1

C2

02

E2

C3

03

E3

04

E4

05

E5

A1

81

A2

82

A3

83

A4

84

A5

85

C5

A6

86

C6

A7

87

E6

07

E7

1594

1565

1522

1558

1582

1589

1568

1522

1559

1583

1592

1568

1517

1559

1585

1589

1564

1520

1558

1583

1593

1562

1518

1558

1582

1590

1564

1516

1554

1585

1591

1565

1520

1558

1584

3

3

4

4

6

71

64
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Meetresultaten toplaag

·- ·

___ j
Opmerkingen: geen

Legenda
+1- : oneffenheid
X : losse naad
11 : open naad
P :plooi
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Meetresultaten toplaag
Afmetingen [m]

/

speelveld: 100 x 64

zijuitlopen: 4.00
achteruitlopen: 4.00

Opmerkingen: er zijn geen instructiezones aanwezig.
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Keuring fundering
Locatie
Materiaal
Datum

: Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
: E-bodemas
: 28 juli 2008 (droog, ca. 27°C)

-

- ---

100mm

Conclusie
De fundering voldoet aan de normen van NOC*NSF.
Opmerkingen: geen

- --

- -·- -

-- - · -

diverse aspecten

voldoet

~ 7mm

voldoet

< 12 mm

voldoet

geen norm

n.v.t.

:?:

100 mm

voldoet

-
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Meetresultaten fundering
Conditie
egaal

uniform
nihil

Vlakheid
geen oneffenheden

Stabiliteit

Laagdikte

12

76

110

10

71

100

9

71

100

10

72

100

9

70

100

11

70

100

10

76

100

11

71

100

10

70

95

10

67

100

11

81

100

11

68

110

10

72

100
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Meetresultaten fundering

Opmerkingen: geen

Legenda
+1- : oneffenheid

·~

rf!!l!.

ISA Sport

· .~.
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Keuring onderbouw
Locatie
Materiaal
Datum

: Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
: onderbouwdrainzand
: 23 juli 2008 (droog, ca. 22°C}; 21 juli 2008 (regenachtig, ca. 13°C}

1.8 N/mm 2

Conclusie
Oe onderbouw voldoet aan de nonnen van Noc•NsF.
Opmerkingen: geen

diverse aspecten

voldoet

:s;45mm

voldoet

:?:30 g

voldoet

~ 1.5 N/mm2

voldoet

~ 360mm

voldoet

ISA Spört
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Meetresultaten onderbouw
Conditie
egaal

uniform
nihil

visueel vlak

Stabiliteit

Laagdikte

18

43

1.8

390

21

35

1.6

390

23

34

1.8

390

19

40

1.7

370

20

37

2.0

400

24

33

2.1

400

19

41

1.9

400

23

34

1.7

380

20

38

1.8

410

22

34

1.6

400

20

39

1.9

400

20

37

1.8

400

21

37

1.8

395

Aanbestedingsdocument:
Overeenkomst Kunstgras Sportvelden
Stichting Beheer Sportpark Rappijnen

Datum: 24 februari 2014
Kenmerk: IBMN-2013-MON-NH-001
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Stichting Beheer Sportpark Rappijnen
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1.

Algemeen

1.0
Definities
In onderhavig document worden de navolgende begrippen - al dan niet geschreven met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:
Aanbestedingsdocument:
Aanbestedingsprocedure:
Aanbestedende dienst:
Dag:
Inschrijver:
Nota van inlichtingen:

Ondernemer:
Opdracht
Opdrachtgever:
Opdrachtnemer:
Overeenkomst

Uitnodiging:

1.1

Onderhavig aanbestedingsdocument 'Aanbesteding Kunstgras
Sportvelden' inclusief bijlagen.
De Aanbestedingsprocedure zoals beschreven In het
Aanbestedingsdocument.
Stichting Beheer Sportpark Rappijnen.
Kalenderdag, behoudens uitdrukkelijk anders in het
Aanbestedingsdocument bepaald.
De ondernemer die een inschrijving heeft gedaan op de
Aanbestedingsprocedure.
Document waarin door de Aanbesteelende dienst nadere inlichtingen
worden verstrekt enlof de vragen van ondernemers worden beantwoord
met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten en de
Aanbestedingsprocedure.
Een ieder die goederen en diensten aanbiedt op de markt.
De overheidsopdracht die het onderwerp is van de
Aanbestedingsprocedure en die in de Overeenkomst is vastgelegd.
De Stichting Beheer Sportpar1< Rappij nen tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst.
De wederpartij van de Opdrachtgever.
De overeenkomst die wordt aangegaan met de in de
Aanbestedingsprocedure gegunde ondernemer en die het onderwerp is
van de Aanbestedingsprocedure.
De uitnodiging van de Aanbesteelende dienst waarmee een Ondernemer
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Aanbestedingsprocedure_

Inleiding

De doelstelling van deze aanbesteding is de aanleg, levering en het meerjarig onderhoud van drie
kunstgrasvelden ten behoeve van Stichting Beheer Sportpark Rappijnen uit te laten voeren tegen de
laagst mogelijke integrale kosten via Engineering and Construct. Het definitieve ontwerp zoals bijgevoegd
in bijlage 7 is het uitgangspunt van deze opdracht. De opdracht betreft een geïntegreerde opdracht, dit
houdt in dat alle kosten in de aanneemsom dienen te zijn verwerkt. Gedurende de uitvoering van deze
opdracht is er geen sprake van meerwerk, Opdrachtnemer dient met de uitvoering van de opdracht te
voldoen aan het vastgelegde resultaat {het definitief ontwerp).
Meer specifiek betreft de opdracht de levering, aanleg en het meerjarig onderhoud van één kunstgrasveld
voor de voetbalvereniging , twee (aaneengesloten) kunstgrasvelden voor de korfbalvereniging en het
mee~arig onderhoud van de natuurgrasvelden, waaronder periodieke renovatie van het natuurgrasveld.
Het kunstgrasveld voetbal dient geschikt te zijn voor training en wedstrijdvoetbaL Daarnaast dienen alle
toebehoren te worden geleverd voor publiek gebruik van de velden voor professioneel en
amateurgebruik, inclusief verhardingen, hekwerken, elektra. verlichting, energietoevoer, bekabeling en
rioolaanpassingen. De aanleg dient te geschieden inclusief watercompensatie {water-voor-water) en
verplaatsing van het pomphuis. De afsluithekken van het sportpark vallen eveneens binnen deze
opdracht.
Op dit moment beschikt het sportpark alleen over natuurgrasvelden. Alle grondmetingen en rapportages
zijn uitgevoerd door ASC en ter goedkeuring voorgelegd aan ISA sport. Deze heeft zich akkoord
verklaard met het aangegeven advies. De bonden (KNVB en KNKV) hebben de benodigde dispensaties
verleend.
De garantieperiode van de geleverde kunstgrasvelden wordt op 10 jaar vastgesteld. Het mee~arig
onderhoud wordt gelijkgesteld aan deze periode.
De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst,
voorzien met ingang van 1 mei 2014 tot en met deingebruikname uiterlijk 1 september 2014. De
Overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve Overeenkomst door beide partijen.
Pagi na 4 van 17
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Enkele fase van oplevering vereist goedkeuring van ISA sport van de betreffende fase, enkel na deze
goedkeuring zal de Opdrachtgever overgaan tot betaling van de betreffende fase. De Opdrachtgever
verleend per fase opdracht aan ISA sport om voor de betreffende fase een inspectierapport aan te
leveren.
Contractvorming met betrekking tot de Opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota ('s) van Inlichtingen en de
inschrijving van de gegunde Ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage 1 aan dit
Aanbestedingsdocument gehechte concept-Overeenkomst.
Leeswijzer en inhoud Aanbestedlngsdocument
In dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen worden de te volgen Aanbestedingsprocedure en de
relevante aspecten omtrent de (uitvoering van de) Opdracht c.q. Overeenkomst beschreven. Dit
Aanbestedingsdocument omvat een aantal bijlagen, zijnde:
1.2

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:

Concept-Overeenkomst
Handleiding CTM
Algemene inkoopvoorwaarden
(functioneel} Programma van Eisen inclusief bijlagen
Inschrijvingsbiljet
Nota van inlichtingen Template

1.3
Aanbestedingsprocedure
Het betreft een Meervoudig onderhandse procedure volgens (H1 en H7 van) het ARW 2012.
1.4
Communieatle
Alle communicatie aangaande de Aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van
Inkoopbureau IBMN. Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure,
verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de
Aanbestedende dienst bij de Aanbestedingsprocedure.
Elektronisch medium; CTM
In de Aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch
medium digitaal ter beschikking gesteld. Meer concreet wordt gebruik gemaakt van CTM. Een
handleiding met betrekking tot het gebruik van CTM is als bijlage 2 aan dit bestek gehecht.
1.6

Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de Aanbesteetende dienst verstrekte/vermelde gegevens in
de documenten die ter beschikking zijn gesteld, is NIET toegestaan.
Klachten
Klachten met betrekking tot onderhavige Aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het
Klachtenmeldpunt van de Aanbestedeode dienst via het e-mai!adres: klachten@ibmn.eu. Een klacht zal
worden behandeld door de directie van IMoopbureau IBMN die niet diréct betrokken is bij onderhavige
Aanbestedingsprocedure. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren op een klacht.
1.6

1.7

Instemming toepasselijkheid
De Ondernemer die tegenover de Aanbestedende dienst blijk heeft gegeven voornemens te zijn een
inschrijving te doen, dan wel concreet een inschrijving heeft gedaan, wordt geacht te hebben ingestemd
met de toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen.

1.8
Algemene inkoopvoorwaarden
De Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Montfoort zijn van toepassing op de Overeenkomst.
Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 3 bij dit Aanbestedingsdocument gevoegd.
Eventuele algemene voorwaarden of verkoopvoorwaarden van (een) Inschrijver (s) zijn/worden
uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op de Overeenkomst.

1.9
Garanties
Waar in dit Aanbestedingsdocument of bijlagen daarvan, melding wordt gemaakt van door een
Ondernemer of Inschrijver te verstrekken garanties, of waar staat vermeld 'dient te garanderen', wordt
(worden), voor zover niet naar een expliciete schriftelijke garantie bij inschrijving wordt gevraagd, de
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betreffende garantie (s} geacht impliciet onvoorwaardelijk door de Ondernemer te z ijn gegeven bij
inschrijving op onderhavige Aanbestedingsprocedure.

1.10

Eventuele gebreken, onvolkomenheden etc.

Dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en de Uitnodiging zijn met grote zorg samengesteld. Mocht
een Ondernemer echter onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met de
Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en/of het (overige} aanbestedingsrecht constateren of
anderszins bezwaren hebben tegen de Aanbestedingsprocedure en de daarin gestelde voorwaarden en
eisen, dan wordt de Ondernemer dringend verzocht hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór
publicatie van de Nota van Inlichtingen, schriftelijk melding te maken bij de Aanbestedende dienst om zo
nodig een en ander te (kunnen) corrigeren of bij te (kunnen) stellen.
Maakt een Ondernemer van vorenbedoelde gelegenheid geen gebruik, dan is dat voor risico van die
Ondernemer en mogen de Aanbestedeode dienst en overige ondernemers er in beginsel gerechtvaardigd
op vertrouwen, dat terzake geen onduidelijkheden entof bezwaren aanwezig zijn/waren.

'Proactief reageren en handelen is in onderhavig verband (dringend) gewenst en vereist.

1.11

Mededelingen en uitwisselingen van informatie

De mededelingen en uitwisselingen van informatie in de Aanbestedingsprocedure worden in beginsel
gedaan door middel van elektronische post (CTM en e-mail).

1.12

Voorbehouden en contracteringsvrijheid

De Aanbestedeode dienst behoudt zich zonder meer èn zonder in het voorkomende geval tot enigerlei
(vorm van) schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor:
De Aanbestedingsprocedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten, af te
breken of te beëindigen;
De (tijds-) planning te wijzigen;
De Opdracht c.q. de Overeenkomst in het voorkomend geval niet te gunnen.

1.13

Varianten (alternatieven)

Het staat een Ondernemer/Inschrijver niet vrij om, naast een inschrijving overeenkomstig dit
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, bij de inschrijving varianten (alternatieven) in te dienen.

1.14

Uitgenodigde Ondernemer en aantal inschrijvingen

Slechts een in de Aanbestedingsprocedure door middel van de Uitnodiging door de Aanbestedeode
dienst uitgenodigde Ondernemer kan (mag) een inschrijving doen.
Een uitgenodigde Ondernemer kan slechts éénmaal op deze Aanbestedingsprocedure inschrijven.
Indien de Aanbestedeode dienst constateert dat is ingeschreven in strijd met het vorenstaande, zijn alle
inschrijvingen van de betreffende (rechts-} persoon ongeldig.

1.15

Kennelij k onredelijke en/of irreële en/of ongeloofwaardige (eenhelds-) prijzen

De Aanbestedeode dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kennelijk onredelijke en/of irreêle enfof
ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen, dan wel de betreffende inschrijving terzijde te leggenen/of de
betreffende Inschrijver uit te sluiten van (eventuele} gunning van de Overeenkomst (Opdracht). De
Aanbestedende dienst is uitdrukkelijk niet gebaat bij strategischeen/of manipulatieve inschrijvingen.
Onder een manipulatieve inschrijving wordt in deze verstaan:

·Een inschrijving waannee een Inschrij ver de gunnings- c.q. beoordelingssystematiek bewust en in strijd
met de kenbare bedoelingen van de Aanbestedende dienst om realistische en marktconforme prijzen aan
te (moeten) bieden, op slinkse wijze belnvloedt en waarbij de grenzen van een geoorloofde strategische
inschrij ving zijn/worden overschreden. Enlof een inschrijving waarbij de beoordelingssystematiek zo
wordt gemanipuleerd dat het daarmee door de Aanbestedende dienst beoogde doel wordt verstoord. •
Benadrukt wordt, dat de Aanbestedende dienst (slechts) geYnteresseerd is in aanbiedingen. waarvoor de
Inschrijver/Opdrachtnemer de Opdracht ook daadwerkelijk, naar tevredenheid van Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, voor een eerlijke en marktconforme prijs kan uitvoeren . Hetgeen bijvoorbeeld voordelen
zal hebben tijdens de uitvoering(-speriode) van de Opdracht respectievelijk de voortgang daarvan.
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Ongeldigheid van de inschrijvinglaanbieding
1.16
Een inschrijving/aanbieding die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in deze
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen daarvan, waaronder het {functioneel) Programma van Eisen
inclusief bijlagen, is ongeldig.
Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn
verbonden.
Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
1.17

Motiveringen

1.17.1 Artikel1.5 Aanbestedingswet 2012
Het betreft geen geclusterde opdracht.

1.17.2 Artikel1.16 Aanbestedingswet 2012
De motiveringen met betrekking tot (de afwijkingen van) de Voorschriften uit de Gids Proportionaliteit als
bedoeld in artikel1.16 lid 4 Aanbestedingswet 2012 luiden als volgt:

Voorschrift 3.4 A:
De Aanbestedende dienst beziet per opdracht welke Aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, daarbij
slaaf hij in ieder gevat acht op de volgende aspecten:
• omvang van de opdracht;
• transactiekosten voor de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers;
• aantal potentiële inschrijvers;
• gewenst eindresultaat;
• complexiteit van de opdracht;
• type van de opdracht en het karakter van de markt.

Wordt niet van afgeweken.
Voorschrift 3.4 B:
Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel nodigt de Aanbestedende
dienst ten minste dn·e en ten hoogste vijf inschrijvers uit tot het doen van een inschrijving.

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.5 A:
De Aanbestedende dienst past slechts die facultatieve uitsluitingsgronden toe die relevant zijn voor de betreffende
opdracht.

Wordt niet van afgeweken

voorschrift 3.5 D:
1. De Aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstel/ing die niet samenhangt met het afdekken van risico's ten
aanzien van de uitvoering van de opdracht.
2. fndien zekerheidstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de opdrachtwaarde.
3. De Aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidstellingen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie onderdeel is van de
Overeenkomst.
5. De Aanbestedendil dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen.

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.7:
De Aanbestedende dienst overweegt de Inschrijvers toe te staan varianten voor te stellen, indien hif het
gunningscriterium van economische meest voordelige inschrijving hanteert.

Wordt niet van afgeweken.
Voorschrift 3.1!:
De Aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden
uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.
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Wordt niet van afgeweken.
Voorschrift 3.9 A:
De Aanbestedentie dienst alloceert het risico b1j de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.

Wordt niet van afgeweken.
Voorschrift 3.9 B:
De Aanbestedende dienst biedt tijdens de Aanbestedingsprocedure potentiele inschrijvers de kans suggesties te
doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden

Wordt niet van afgeweken, daar de Inlichtingenronde hiertoe (ruim voldoende) mogelijkheden biedt.
Voorschrift 3.9 C:
In gevallen waarin voor een bepaalde soort Overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die
paritair zijn opgesteld, past de Aanbestedende dienst deze integraal toe.

Wordt niet van afgeweken.
Voorschrift 3.9 D:
1. De Aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is.
2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de Aanbestedemie dienst in
ieder geval acht op:
• de risico's die de Aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;
• de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht
naar aard en omvang.

Wordt niet van afgeweken
Voorschrift 3.9 E:
Een Aanbestedende dienst verlangt niet dat een lnschnjver vooraf moet garan dr;~ren dat in geval een andere
wederpartij dan de betreffende Aanbestedemie dienst een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de
Aanbesteden de dienst deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen.

Wordt niet van afgeweken.
Voorsch rlft 4.2:
De Aanbestedende dienst verlangt van een Inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te
komen tot een objectieve vergelijking van de inschrijvingen.

Wordt niet van afgeweken.

1.18

Planning
De thans voorgenomen planning luidt als volgt:

.Yitn~~~g·-·------·--------·---------- ...?....!n.~.!l.!! 2014··--·-- ---·· -·- -------··-·
Aan~s/~chouw__
7 m~rt 2014
Stellen vra9en Inlichtingenronde
10 maart 2014, 11.00-'u'-'u"-r_ _._ _ __
Nota van inlichtingen
20 maar!.2014___ __________ ______
!;)_~turn e'lJY.f!_q_ntva!l9!!.!f!Sc!ll:îjyingel2____ __________ 31 m.~!!~.011,._11:_Q.Ç_~_l!f____________________________
-~.eo~~.!!!~D.9___ _______________________________··-·-·-··-···- _:f.Pl.L~..rlL?01_~---------·-··--····----·----·-----·-··-·--·
~~ye

QI?Y~~~~.I?~~ti_smi_t!~~~~-'2. ____________ ··---------·-· ..!~!_1_1_~~!~~.9_~~---·------------ -·--·---·-----·-·

..Y.2..Q.r:..~me_!!1Q!_g_~!!DJ!l..9......-------·--·-·----·····----·- -~~.P!.!!..?.Q.l~---···-·--··-····--·-----·------··--·-··-··--·-··-·
..9-S!~!!~ctaf~~~mif!g_~_Q onde~~~~!.!~9............ .- -·-··--- _24 !!f>.i!L~.9.!i_______________·----·- ·OvereenkomsUstart uitvoering
1_!!lei 20~_
4_____ _ _ ______ _
Uiterlïke o leverdatum in ebruikname
1 se tember 2014

-~ang~_atum
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Eisen met betrekking tot de uitvoering

2.1
(Functioneel) Programma van Eisen
De Opdracht c.q. de Overeenkomst wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daartoe bepaald is in het
(functioneel) Programma van Eisen inclusief bijlagen dat als biJlage 4 aan dit Aanbestedingsdocument is
gehecht. De bijgevoegde tekening is leidend voor de uitvoering van de opdracht.
2.2

Overige uitvoeringseisen en -aspecten

2.2.1 Gekwalificeerde personen
De uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst vindt te allen tijde plaats door middel van (de
inschakeling van) voldoende (daartoe) gekwalificeerde personen.
2.2.2 Nederlandse taal
Tijdens de uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst zal door alle personen, werknemers en
ingezette derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst in de
contacten met de Stichting en haar medewerkers, alsmede in de contacten met derden, de Nederlandse
taal in woord en geschrift worden gebruikt. Een en ander wordt door inschrijving gegarandeerd.
2.2.3 Geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden
De door Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst op- en afgeleverde Werk en, zo mogelijk (overige)
producten en documenten, maken geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden, zodat
Opdrachtgever bij het gebruik van een en ander niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van
(die) derden. De Stichting kan na op- en aftevering van een en ander dan ook in beginsel vrij over de
betreffende Werk, en eventueel de (overige) producten en documenten. beschikken en deze in het
voorkomend geval verspreiden enlof verveelvoudigen.
2.2.4 Inschakeling onderaannemers (onderopdrachtnemers) bij de Opdracht
Inschakeling van niet bij deze Aanbestedingsprocedure voorgestelde onderaannemers
(onderopdrachtnemers) bij de uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst behoeft te allen tijde
steeds voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever/Stichting.
2.2.5 Oplevering en keuring
Per onderdeel van de opdracht moet een keuring worden uitgevoerd door ISA sport. Pas na de
goedkeuring van ISA sport kan doorgang plaatsvinden naar het volgende onderdeel en vindt betaling
plaats van het goedgekeurde onderdeel. De Stichting verstrekt per fase een opdracht aan ISA sport voor
de keuring en is hiermee ook de Opdrachtgever van ISA sport.

--.
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Aanbestedingsprocedure

3.1
Aanbestedeode dienst I Opdrachtgever
De kerngegevens van de Aanbestedeode dienst I Opdrachtgever voor deze Aanbestedingsprocedure
betreffen:
Stichting Beheer Sportpark Rappijnen
Postadres : strick van Linschotenstraat 92

3461 EJ
Linschoten
Tei : 0655855772
KvK nummer 58146881
Voorzitter : b
•
Secretaris :
Penningmeester : • • • •

3.2

De inschrijving

De inschrijving geschiedt via CTM. Andere of andersoortige inschrijvingen zullen (dan ook) niet in
behandeling worden genomen.
De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen is vermeld in CTM.
De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in dit
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. De inschrijving dient op aanbestedingsdatum en -tijdstip èn op
straffe van directe uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van de
inschrijving, de navolgende documenten/bescheiden te (be-) omvatten:

Enveloppe 1 inhoudende:
Eis 1: Het plan van aanpak ten aanzien van de inzet van de eigen bijdrage;
Els 2: Het plan van aanpak ten aanzien van de uitvoering, inclusief opleverfasen welke voldoet aan de
eisen gesteld in dit bestek;
Eis 3: Het plan van aanpak ten aanzien van het dagelijks onderhoud.

Enveloppe 2 Inhoudende:
Eis 4: het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet, en;
Eis 5: de gedetailleerde opgave van de aanneemsom.
Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de
inschrijvingen {c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er
worden derhalve geen Inschrijvers toegelaten bij de opening.
Van het openen van de inschrijvingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

3.3
Te late inschrijving
Inschrijvingen die na de in CTM vermelde uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de
inschrijvingen door de Aanbestedende dienst worden ontvangen, worden zonder meer uitgesloten van de
Aanbestedingsprocedure en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.
3.4

Ongeldige inschrijvingen

Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in dit Aanbestedingsdocument
inclusief bijlagen is ongeldig.
Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn
verbonden.
Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

3.5

Gestanddoeningstermijn

De inschrijving c.q. de aanbieding moet een gestanddoeningstermijn hebben van tenminste drie (3)
maanden.
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Indien twee of meer Inschrijvers gelijkelijk voor gunning van de Opdracht c.q. de Overeenkomst in
aanmerking komen, zal aan de Inschrijver met de hoogste beoordeling/score op de kwalitatieve aspecten
van de inschrijving/aanbieding gegund worden.
In geval geen onderscheid voornoemd valt op te maken, beslist het lot aan wie van hen de Opdracht c.q.
Overeenkomst zal worden opgedragen. De desbetreffende Inschrijvers worden er tijdig van in kennis
gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij
zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

3.12

Voornemen tot gunning en rechtsbescherming

Het (eventuele) voornemen tot gunning zal aan alle Inschrijvers schriftelijk {per fax of e-mail en per post)
kenbaar worden gemaakt.
De mededeling van de Aanbestedeode dienst van een (voorgenomen) gunningsbeslissing c.q. van een
voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel217, eerste lid, van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver.
De Aanbesteden de dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 10 kalenderdagen
(ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning per fax of e-mail). geen uitvoering geven
aan die beslissing en niet tot ondertekening van de Overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de
Opdracht overgaan, teneinde Inschrijvers gedurende die 'standstill-terrnijn' gelegenheid te bieden een
kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.
Een kort geding dient op straffe van verval van rechten binnen de standstill-termijn daadwerkelijk
aanhangig te worden gemaakt, hetgeen ondermeer betekent dat de betreffende dagvaarding binnen de
standstill-termijn aan de Aanbestedende dienst daadwerkelijk betekend dient te worden/zijn.
De concrete standstill-termijn zal in de brieven met het voornemen tot gunning aan de Inschrijvers
bekend worden gemaakt.

3.12.1 Bevoegde rechter
Op de Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar
aanleiding van de Aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
{Voorzieningen-) rechter in het arrondissement van de gemeente Monfoort.
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De Aanbestedeode dienst kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.
In geval een kort geding als bedoeld in paragraaf 3.12 van dit Aanbestedingsdocument aanhangig wordt
gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening (evenweQ 16 kalenderdagen na de dag waarop in eerste
aanleg is beslist.

3.6

Inschrijving intrekken

Een Inschrijver kan (slechts) tot uiterlijk aanbestedingsdatum en -tijdstip door middel van een duidelijke,
ondertekende verklaring zijn inschrijving intrekken.

3.7

Aanbestedingszltting

Een openbare aanbestedingszitting vindt~ plaats. Inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn
(evenwel) een proces-verbaal van aanbesteding.

3.8

Inlichtingen en Nota van inlichtingen

Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Derhalve wordt van leveranciers
een pro-actieve en zorgvuldige houding verwacht.
Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en
(eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen in het bijgevoegde Excel document via CTM te
worden gesteld. Oe vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in
de Uitnodiging en/of in CTM vermelde datum en tijdstip.
Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in CTM. Men kiest Nieuw bericht en vult als
Onderwerp ~Nota van inlichtingen· in en voegt de vragen middels het (ingevulde} Excel document dat als
bijlage 6 aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht, toe.
Een 'werkbezichtiging' of 'aanwijzing ter plaatse' zal op verzoek plaatsvinden. Het aantal deelnemers aan
de aanwijs is beperkt tot twee medewerkers per leverancier. De schouw vindt plaats op vrijdagm iddag 7
maart. Leverancier dient zich uiterlijk 5 maart 16:00 uur via een bericht in CTM aan te melden. H ierbij
dienen de namen van de medewerkers te worden vermeld. In principe worden tijdens de schouw geen
vragen over de opdracht beantwoord, indien en voor zover dit wel het geval zal zijn kunnen aan de
antwoorden geen rechten worden ontleend. Alle vragen dienen schriftelijk voor de Nota van Inlichtingen
te worden Ingediend.
Inschrijver heeft de mogelijkheid voor de Nota van inlichtingen vragen over en/of tekstvoorstellen voor
wijziging van de conceptovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden met motivering in te dienen.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tekstvoorstellen al dan niet aangepast over te nemen.
Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Uitnodiging in de Nota van inlichtingen dient de Inschrijver
onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren
boven de bepalingen in deze Uitnodiging.

3.9
(Eventuele) gunning van de Opdracht c.q. Overeenkomst
Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'
(EMVI).
Een opgave van hetgeen daartoe door de Inschrijver bij inschrijving moet worde n ingediend (paragraaf
3.2, Enveloppe 1) en de wijze en weging van beoordeling en gunning is vermeld in hoofdstuk 4 van dit
Aanbestedingsdocument.

3.10

Eventueel niet gunnen

De Aanbestedeode dienst is niet verplicht de Opdracht c.q. de Overeenkomst te gunnen.
De Aanbestedeode dienst is gerechtigd de Aanbestedingsprocedure op het door hem wenselijk geachte
moment te beêindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens Inschrijvers
leidt.

3.11

Eventuele loting
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De inschrijving en wijze en weging van beoordeling en gunning

4.1
Gunning op •economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI)'
Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium ·economisch meest voordelige inschrf]Ving'
(EMVI).
Subgunningscriteria
4.2
De subgunningscriteria betreffende EMVI zijn:

1.

Kwaliteit
Prijs

2.

60 punten, en;
40 punten.

4.3

Subsubgunn ingscriteria
De subsubgunningscriteria betreffende EMVI zijn:

a.
b.
c.

d.

Subsubcriterium 1 :
Subsubcriterium 2:
Subsubcriterium 3:
Subsubcriterium 4:

4.4

Aanleveren documenten/gegevens en beoordeling (-swijze)

Eigen bijdrage in natura
Uitvoering
Prijs
Plan dagelijks onderhoud

20 punten, en;
40 punten, en;
40 punten, en
0 punten.

Ad Subsubcriterium 1:
Eigen bijdrage in natura
Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (Enveloppe 1, Eis 1):
Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de
volgende onderdelen te beschrijven:
Welke taken/werkzaamheden (projecten) binnen de opdracht kunnen door vrijwilligers van de
verenigingen uitgevoerd worden.
•
•
•
•

Het minimale aantal voorgestelde projecten bedraagt drie.
Per project dient u aan te geven tot welke financiêle besparing dit leidt van de geoffreerde prijs.
Per project dient u aan te geven wat de effecten op de planning zijn.
Per project dient u eveneens aan te geven welke risico's u ziet en op welke wijze u deze zult
beheersen.

De inschrijver dient uit te gaan van het gegeven dat er gemiddeld geschoold personeel beschikbaar is.
Toezicht/controle op de uitvoering dient door de Opdrachtnemer te geschieden. Na gunning wordt
besproken welke projecten ook werkelijk door de verenigingen worden uitgevoerd. De prijs wordt op basis
van deze keuze na gunning gecorrigeerd.
Beoordeling
De leden van de beoordelingscommissie beoordefen de plannen van aanpak van de verschillende
leveranciers in vergelijking met elkaar. De waardering van de offertes zal relatief geschieden. Dit houdt in
dat de verschillende antwoorden van de leveranciers met elkaar vergeleken zullen worden voordat aan
ieder individueel antwoord een score wordt gegeven.
De scores vertegenwoordigen de volgende waarden:
0 = niet aanwezig/niet beantwoord
2 = onvoldoende
5 = voldoende
7 =goed
10 =uitstekend
De volgende formule wordt gehanteerd om de punten per onderdeel te bepalen:

I (gemiddelde score/10) x maximaal te behalen punten= behaalde aantaf punten per onderdeel
Het totaal aantaf punten is de som van de behaalde punten per onderdeel.
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Ad Subsubcriterium 2:
Uitvoering
Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (Enveloppe 1, Eis 2):
Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen waarin u beschrijft op welke wijze u de
opdracht zult uitvoeren. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de volgende onderdelen te beschrijven:
•
Werkzaamheden;
•
Planning (inclusief oplevermomenten en keuring};
•
Fasering;
•
Onderhoudsplan (preventief en curatief);
• Toepassing van duurzaamheid.
Beoordeling
De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de plannen van aanpak van de verschillende
leveranciers in vergelijking met elkaar. De waardering van de offertes zal relatief geschieden. Dit houdt in
dat de verschillende antwoorden van de leveranciers met elkaar vergeleken zullen worden voordat aan
ieder individueel antwoord een score wordt gegeven.
De scores vertegenwoordigen de volgende waarden:
0 =niet aanwezig/niet beantwoord
2 onvoldoende
5 = voldoende
7 =goed
10 = uitstekend

=

De volgende formule wordt gehanteerd om de punten per onderdeel te bepalen:

I (gemiddelde score/1 0) x maximaal te behalen punten = behaalde aantal punten per onderdeel
Het totaal aantal punten is de som van de behaalde punten per onderdeel.

Ad Subsubcriterium 3:

Prijs

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (Enveloppe 2, Eis 4):
Het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet dat als 5 aan dit
Aanbestedingsdocument is gehecht. Tevens dient u een gespecificeerde begroting te overleggen
(Enveloppe 2, Els 5)
Het Subsubcriterium 3 (Prijs) wordt als volgt beoordeeld:
Prijs (40}: aanleg en jaarlijks onderhoud (gedurende 10 jaar) leiden tot een totale aanneemsom.
De prijs wordt beoordeeld op basis van de "totale aanneemsom". De punten worden bepaald op basis
van de volgende formule:
De leverancier met de laagste "totale aanneemsom" verkrijgt het maxmum aantal punten. Het te behalen
aantal punten van de overige leveranciers wordt vastgesteld op grond van de volgende formule:
(laagste "totale aanneemsom" I eigen "totale aanneemsom" leverancier)
punten

x 40 punten = behaalde aantal

In de inkoopstrategie heeft de Stichting een plafondbedrag vastgesteld. Aanbiedingen die dit plafond
overschrijden komen niet in aanmerking voor gunning. Het plafondbedrag wordt niet bekendgemaakt
tijdens de Aanbestedingsprocedure. Indien een Aanbieding afgewezen wordt

Ad Subsubcriterium 4:

Plan dagelijks onderhoud
Terzake dient door de Inschrijver (tijdig} te worden aangeleverd (Enveloppe 1, Eis 3):

Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen waarin u beschrijft welke werkzaamheden
(inclusief frequentie) voor het dagelijks onderhoud dienen te worden uitgevoerd en wanneer in het jaar
deze plaats dient te vinden.
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Beoordeling
De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de plannen van de verschillende enkel op
consistentie, helderheid en of alle gevraagde elementen aanwezig zijn in het plan. Alle werkzaamheden
die niet beschreven zijn in het plan vallen per definitie binnen de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever.

4.5

Economisch meest voordelige inschrijving

In beginsel geschiedt gunning aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op de
Aanbestedingsprocedure.
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5.
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Contractvorming

Contractvorming met betrekking tot de Opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit
Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota ('s) van Inlichtingen en de
inschrijving van de gegunde ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage 1 aan dit
Aanbestedingsdocument gehechte concept·Overeenkomst.
Aan de hand van vorengenoemde documenten, zal de concept~overeenkomst definitief worden
opgemaakt en ter ondertekening aan de betreffende gegunde ondernemer worden voorgelegd.
Indien nodig zal terzake een (voorbereidende) contractbespreking worden belegd. Onderhandelingen
zullen evenwel niet plaatsvinden.
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6.

Afrondende bepalingen

6.1

Kostenvergoeding

Stichting Beheer Sportpark Rappijnen

Oe door een Inschrijver (eventueel) gemaakte kosten in verband met de deelname aan de
Aanbestedingsprocedure worden niet vergoed.

6.2

Voertaal

De voertaal in de Aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij en eventueel na de inschrijving te
verstrekken bescheiden/documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

6.3

Diversen

Tijdens de Aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota's van
Inlichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de
Nota's van Inlichtingen in rangorde vóór gaan op (de onderdelen van) dit Aanbestedingsdocument. Indien
Nota's van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van
Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.
Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de Aanbestedingsprocedure zo
spoedig mogelijk de Aanbestedende dienst op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Na
sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen kan hierop in beginsel geen beroep meer worden
gedaan.

6.4

Vertrouwelijkheld

Onverminderd de op haar rustende wettelijke verplichtingen zal de Stichting/Opdrachtgever alle door
haar/hem tijdens de Aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van een
Inschrijver/Opdrachtnemer verkregen informatie en gegevens/documenten vertrouwelijk behandelen.
Voornoemde bepaling is wederkerig, althans daar gaat de Stichting/Opdrachtgever van uit.
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Dit bestand bevat de nota van inlichtingen d.d. 13 maart 2014 voor de Meervoudig onderhandse
aanbesteding 'Overeenkomst Kunstgrasvelden' • Stichting Beheer Sportpark Rappij nen met

lndfen fnschrijvêr meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en lof tegenstrijdigheden bevat,
dan wel de gesch1ktheidseisen, het programma van eisen of de gooningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd
zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk Is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele
strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na
verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te
zetten, bij gebreke waarvan feder recht om tegen de inhoud van de aanbestedlngsdocumenten te ageren
vervalt.

)

wij weten Is er nu aeen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
Waar de vnjgekomen grond aan vervalt Is onderdeel van de

<I) Is Inmiddels toegeVOf!'!ld. In toeVOf!'!llng op onz!! e-ma!l

IPro11ramma van Etsen :rijn notniet !leJ)Ubticeerd op CTM. Wanneer worden
dool~nten eeupload1 Wij Yen:oeken u de procedure voor het st~lten
aan te passen, zodat ook over de inhoud van deze tDt nu toe nO!l
lontb!'"k"nde documenten \fagen kUilOen worden gesteld.

<I

1.1

4

1.1 lnleidina

10 m.'lart wordt de datum en tijd (vrljdaa

14 maart 11.30 uur)

de 2~ ~etenheld om vragen te stellen naar aanlelding

!

toeteYDetde documenten Is. De algemene ln~oopvoorwaaren
~treffen niet, zoals eerder vermeld, de lnkoopvoorwaarMn van de
semeente, maar de AUV-GC. Indien deze niet In uw bezit Is, kunt u deze

biJ de conta<:tpersoon van d&e aan~tedlng .

en peóOdlek" renovatie wertaaamlleden van de
lnatuurarasvelden. nader beschrev!!n worden, Incl. verptlcht1ngsaantallen7

dus had In schouw bekeken k\Jml!n

!!M!Idt velden aan na alclloord opdrachtgever en bij
een fase 'NOrdt de rek,.nlna door de opdracntnemer

de rekenlnc voor de ki!IJT!nt.
heeft aan 5 partijen een uttnodiglna verzonden. Ten einde de
lm<!dedint!lntt te borgen heeft de gemel!nte er voor !lf!'I<O%en niet bekend te
partijen llitienodl&d zijn. Na sluiting zal een Proces-verbaat
'NOrMn Dpl!e5teld waar de deelnemende parti jen In worden
Deze kunt u te zijner tij d biJ de contactpersoon v.m deze

10rocecure opvragen.

13-3-2014
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1.8

1. fl Is van toepasslnR. Voorschrift 3.7 zal ni~t
6.1 Is van toepassing.

8

1.16

6

1.18

11111ag 2. Aan~t~e dienst ziet~
WijZigen. 11 daeen tunen het uitweven de nota van
lnllchtingen en het indienen van de lnschr1jv1ngen wordt door
Aa~tedende diernt gezien als \IOidoende tijd \IOOr het maken van een

l

_
_ van het kunstgra! en de Rfl)ze arcffing van
lel•.,nentenverhardlngen bevindt zich een ongearceerde witte strook, welke
bevindt t.p.v. de dug-outs en de pupmendoelen bll de \IOI!tba!. In de
deze strook ni!t aang~. Welke matenalen dienen t.p.v. deze
IIOORearcee.-del witte strook verwerkt te worden?

13·3-2014

word~n
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Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 2 d.d.21 maart 2014 voor de meervoudig onderhandse
aanbesteding· Overeenkomst Kunstgras Sportvelden' -Stichting Sportpark Rappijnen met
referentienummer: IBMN-2013-MON-NH-00 1

Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat,
dan wel de geschiktheldseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria ondufdetfjk of ongeoorloofd
zijn, dan wel de wijze van beoordelen ondulde!fjk Is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten
dele strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrtjver zijn bezwaren uiterlijk 5
kalenderdagen na verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de
aanbestedeode dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de
aanbestedingsdocumenten te ageren vervalt.

21·3-2014

Pa;tna 2 1111n 6
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Programma van Eisen

21-3-2014

18
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van Eisl!n

3.9

_
_ .
_
van
ondeuadelijke sportschoenen. De garantie dient gegarandeerd te
ongeacht met we\k schildset het veld wordt betreden of gebruikt.
1ltfng van lid 9 blijft sehandhaafd. De Opdrachtnemer garandeert
de kunsterasmal tedurende 10 jaar voldoet aan de gestelde eisen.
het nodl~&ls om de hele of een gedeelte van de kunstgrasmat
eedtJn!nde de garantieperiode te vervan~~er~ dan zijn alle kosten voor de
Oodrachtnemer, Dnlll!acht het feit dat hiermee eYentueel de levensdut..ktJMtiraswld wordt vertengd.

4.2

l

maart 2014, D~ kosten komen In prtnclpe voor
van de Opclrachtgi!W!". De7e laatste Is dtn elg~aar van hl!t
met ISA.

21-3-2.014
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par 4.4 Ad Subsubaitertum 4, van het Aanbestedingsdocument wordt
aanteaeven dat de Opdrachtnemer !!en plan van aanpak indient waatin de
werkzaamheden m.b.t. het onderhoud llnclusll!!f frequomt les) tijn
Ollienomen. Oe opdrachnemer moet zelf de werkzaamheden en de

l

~rder

21·3-2014

maart vrij~. 10 dalen V001"
worden af1eoaeven, of de aanbesteding late" worden ee/lOOdeo?
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n<"hatten en aangeven. De Opdrachtnemer is Ye~"antwoordelijk
van de werkzaamheden. het nalaten van het vermelden van
werkzaamheden in het plan van aanpak fs voor risico van de

~:UAV·GC

8

1. 17.2 I 3.9 D

13

4.4, ad 1

15

<1.5
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vraag 46.

Jos Scholman Groen B.V.
.:.. .·'

T.a.v. Dhr. . . . ._ .
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Morsebaan 1

3439 NA NIEUWEGEIN

BEORUFS6UREAU@JOSSCHO~ . NL

TEVENS PER CTM BERICHT VERZONDEN AAN:
Datum:

Onderwerp:

22 april 201 4
Meervoudig onderhandse aanbesteding Kunstgrasvelden Sportpark Rilpijnen met
referentienummer: 18MN·2013·MON·NH-001

Geachte h e e r • • •

Bij dezen informeren wij u over het resultaat van de aanbesteding van de Stichting Beheer
Sportpark Rapijnen.

Uw inschrijving is grondig beoordeeld conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure. Na
beoordeling is gebleken dat uw Inschrijving voldoet aan alle daaraan door de aanbestedeode dienst
gestelde etsen. In totaal heeft de aanbestedeode dienst drie eeldige inschlijvingen ontvangen.
Na beoordeling op grond van de gunnin1
· ··
,vaarmee zij
de economisch meest voordelige inschr
·,rnemens de
opdracht aan u te gunnen.

LJ

Graag nodigen wij u uit om op donderd
Rapljnen, uw inschrijving en de door
overeenkomst dient uiterlijk donder
ondertekening. Vanaf 12 mei 2014 kunt

4

.

d)

,

. Q-

·' .

~ ~ sportpari<

. ,

,

{} . .

· \.

: ·. \

.. ·

.

Definitieve gunning zal niet eerder
bezwaartermijn (t/m 29 april 2014) •
voornemen tot gunning houdt geen aar

1

.. ..
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:j te
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eerste ltd, van het Burgertijk Wetboek.
'

..

. :I , ' ·.

.

'
',

'

'

nemen

'jdelen. Dit
. ~kel 6:217,

. ..
'

·,

~
\

·t

•

· '

'

!definitieve
~rden voor
·teden.

I

lntleend.
'

l

: '
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l

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze aanbesteding
mevr.
via CTM.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u een verheugende
mededeling te hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,
Namens en in opdracht van de Stichting Beheer Sportpark Rapijnen,
/

113t-1Pr9{t)

Naar aanleiding publiciteit uitze!Jding Zembla 'Gevaarlijk spel het vervolg', woensdag 15 februari 2017
Bericht SBSH:

Naar aanleiding van een interne discussie tussen voetbalverenigingen en SBSH heeft SBSH een
bericht gezonden waarin zij aangeven dal er op dit moment 'een gevoel van onveiligheid' bestaat over
de rubberkorrels. Verzocht wordt om te overwegen om de raad te verzoeken geld beschikbaar te
stellen voor de aanleg van de drie kunstgrasvelden, met andere korrels.
Reactie RIVM:
"Het RNM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters
met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies
gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die
kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor
wat betreft de risicoschatting voor de mens. geen aanvullende inzichten voor de risico-inschatting op
de mens."
Bron:
http://www.rivm.ni!OnderwerpeniR/Rubbergranulaat/Reactie RIVM op onderzoek VU naar effect r
ubberqranulaat op embryo s van zebravissen,
Zie ook de beantwoording door RIVM op een aantal vragen:
http://www.rivm.ni/Documenten en publicaties/Algemeen ActueeiNeelgestelde vragen/Milieu Leefo
mqevingNragen gesteld door Zembla en antwoorden van RIVM 2017
Het RIVM heeft geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van alternatieven zoals kurkkorrels,
kokosvezels en TPE-korrels.
Reactie Vereniging Sport en Gemeente:

"Vereniging Sport en Gemeenten schaart zich achter het standpunt van RIVM. •
Bron: http://sportengemeenten.nl/reactie-rivm-onderzoek-vu-rubbergranulaat/
Reactie GGD:

-.

..

GGD advies blijft dat sport op velden met robbergranulaat veilig en verantwoord is
Sporten op velden met rubbergranulaat, is veilig. GGD GHOR Nederland en de GGD'en geven aan
dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 15 februari over rubbergranulaat geen
aanleiding is om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te steDen .
De GGD'en vinden het jammer dat er nu mogelijk weer maatschappelijke onrust ontstaat door een
academische discussie, die allerlei verschillende inzichten oplevert. Zo is het getoonde onderzoek van
de vu Amsterclam dat in de uitzending belicht wordt, nog niet ver genoeg gevorderd om er nu een
definitieve uitspraak over te doen.
Kern voor de GGD is en blijft het onderzoek van het RIVM en de conclusie dat sporten op
kunstgrasvelden ongeacht de samenstelling gezond is. Ook ziet de GGD het als taak om burgers en
bestuur te informeren over gezondheidsrisco's. Die zijn en blijven in dit geval zo klein dat er veilig en
verantwoord gesport kan worden op deze kunstgrasvelde a.
Bron: http:/.WWW.ggdghor.nl/nieuws/2017/021 16/qgd-advies-bliift-dat-sport-o!tveldeo-metrubbergranuraat-veilig-en-v~rantwoord, 16 februari 2017
Naar aanlelding van gesprek SBSH
Op 20 februari 2017 heeft een kort gesprek plaatsgevonden met portefeuillehouder Langerak en de
voorzitter van SBSH. Hierin is gesteld dat als SBSH niet wil dat de velden aangelegd worden met de
rubbergranulaat er komende zomer geen velden aangelegd kunnen worden. Dit brengt een financieel
risico met zich mee (o.a. B1W-risico, meerkosten alternatieve korrels). Bovendien zijn er op dit
moment, zover bekend, geen korrels waarvan naar aanleiding van onderzoek vaststaat dat deze als

volkomen veilig beschouwd kunnen worden. De portefeuillehouder geeft aan alleen uit te kunnen gaan
van de statements van RIVM en GGD. SBSH geeft, in overleg met verenigen, op de korte termijn aan
of zij de aanbestedingsprocedure van de nieuwe velden daadwer1<elijk willen staken.

·~
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MEMO
Van:
Aan:

lneke Langerak

Onderwerp:

beantwoording vragen
.s. inzake de aanwezigheld van
rubberkorrels onder de kunstgrasvelden In de gemeente Montfoort.

Datum:

2 januari 2018

============================================•==•=============================
Vraag 1: wat Is de oob9uw (onderlaag) van de kunstgrasvelden in Montfoort en Llnschoten

Kern Montfoort

Voetbal kunstgrasvelden

Granuligt I E - Bodemas

hockeykunstgrasvelden

lava I rubber

Kern Linschoten

Voetbal kunstgrasveld

Alleen lava

Korfbal kunstgrasvelden

Alleen lava

..---..

Vraag

2 : bent u op de hOogte dat sinds 2009 geen gemalen rubber meer gebruikt mag worden
onder Kunstgrasvelden

Antwoord: ja
Vraag 3 t/m 6:

Antwoord: uw conclusiesistellingen ondf#Schrijven wij niet. Voordat wij een standpunt over dit
onderwerp innemen en uw vragen beantwoorden vinden wij het van belang de feiten te
kennen. Het RIVM heeft van het ministerie de opdracht ontvangen een onderzoek In te
stellen naar de milieu effecten van rubbergranulaat in de opbouw van kunstgrasvt:tlden. De
resultaten van dit rapport wachten wij af. Hieronder tr&ft u de tekst aan van hetgeen op de
webs;te van de Vereniging Sport en Gemeenten over dit onderwerp staat opgenomen. WQ
conformeren ons daaraan.

NMUieu onderzoek rubbergranulaat 2018
Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het miÇlisterie van Infrastructuur en Waterstaat om
onderzoek te doen naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat De aanleiding Is dat in 2017
bekend 1Nerd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt Het RIVM wees eerder al
op mogelijke milieurisico's als gevolg van het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels.
Opzet onderzoek
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen; namelijk veldonderzoek in de directe omgeving
van tien voetbalvelden met rubbergranulaat waarin we concentraties van de stoffen vergelijken met
miliêukwaliteltsnormen en literatuuronderzoek. We werken samen met de Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De STOWA start paraDel een onderzoek naar de directe effecten
van stoffen op water- en waterbodemorganismen. Daarnaast laten we ons voor dit onderzoek
adviseren door een maatschappelijke- en een wetenschappelijke klankbordgroep. Het RIVM bundelt
de kennis in een rapport, dat naar verwachting medio 2018 gepubliceerd gaat worden".

Met vriendelijke groeten,

College
''--""'
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Kwaliteitscriteria kunstgrasvelden
Algemeen
In dit document staan de afspraken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden die de gemeente
bekostigt en het deel dat SBSH betaaH (indien ze aanvullende wensen heeft) en een deel dat niet
meegenomen wordt in de aanbesteding. Hiermee wordt bereikt dat er transparantie is, mede met het
oog op de aanbestedingswetgeving en accountantscontrole.
Het maximaal te bestede bedrag is € 925.000. Hiervan wordt € 20.000 afgezonderd voor hekwerken.
Deze kan pas gebruikt worden wanneer de scholen gereed zijn. daarmee komt onderstaand overzicht
tot stand, die ook gebruikt kan worden voor de percelen in de aanbesteding.
1.

Onderdelen die ten minste gerealiseerd moeten worden binnen het te bestede budget
•
Aanleg van drie kunstgrasvelden incl. fundering en drainage
•
Opsluiten van de velden
•
Ballenvangers achter de doelen
•
Overige veldinrichting (hoekvlaggen, doelen}
•
Korrels die als veilig worden beschouwd (de meest goedkope variant, niet zijnde kurk), zie ook
de toelichting
•
!SA-keuring
Weghalen kabels/leidingen zover deze liggen onder de nieuw aan te leggen velden
•
•
Clickmelding
•
Hergebruik van bestaande leunhekken.
Onderzoeken
•
•
drainage van de nieuwe velden doorspuiten
•
hergebruik van zand onder het wetraveld (bedoeld voor de scholenbouw)

Bovenstaande elementen vormen 1 perceel in de aanbesteding, Zaken zoals onderzoeken en
clickmelding maken geen onderdeel uit van de aanbesteding, maar zijn wel kosten die ten laste
komen van het beschikbare budget.
2.

Minimale inrichting veld. binnen te besteden budget. in te delen i n losse percelen
•
Standaard leunhekwerk rondom de velden. Standaard verlichting rond de drie nieuwe velden,
6 lichtmasten per veld, lichtopbrengst volgens normen van KNVB, mits geen gebruik gemaakt
kan worden van bestaande verlichting
•
Looppaden langs de velden max 1 m vanuit de leuning van het leunhekwerk

3.

Wensen van SBSH. in te delen in oercelen
Ballenvangers langs de zijkanten van het veld en/of meer dan achter de doelen nodig is
•
•
LED verlichting, armaturen (lichtbakken) en lichtmasten vervangen of omkatten van
bestaande verlichting al dan niet door nieuwe LED
•
Leunhekwerk voorzien van draadstaafmatten of voorzieningen voor reclame, per m
•
Looppaden langs de velden max 1 m 50 cm vanuit de leuning van het hekwerk.

4.

Zaken die geen onderdeel uit maken van de aanbesteding en niet binnen het budget vallen:
•
rekenvergoeding voor aannemer
•
post bij de aannemer voor onvoorziene werkzaamheden
•
onderhoud voor de komende 10 jaar voor 5 velden
•
werkzaamheden aan groensingel
•
hekwerken voor terreinafscheiding (komt aan de orde bij de realisatie scholen, kunnen
vooralsnog blijven staan)
•
dubbelstaafmatten op enigerlei wijze (idem)
• slootwaaier (idem}

5. Onderdelen waarop een verdeelsleutel gehanteerd wordt
Uitgangspunt: neutrale grondbalans en de gemeente krijgt zo min mogelijk kosten en sbshlbudget. Dit
betekent:
•
Grond al dan niet met drainage en/of (synthetische) wol van die vrijkomt van de drie
vrijkomende velden wordt zoveel mogelijk op locatie verwerkt, zodat deze niet afgevoerd
behoeft te worden.

•
•

Weghalen zand onder wetraveld (school) voor de fundering van de nieuwe velden is mogelijk
mits de bovenlaag teruggebracht wordt naar de plek van het weggehaalde zand
Overtollige gronden van de velden kan aangebracht worden ter plaatse van het veld waar
zand onder gewonnen is mits de hoeveelheid bekend is en er een partijkeuring heeft
plaatsgevonden. Wanneer door de bouw van de school deze grond alsnog afgevoerd moet
worden zijn de meer kosten ten opzichte van het afvoeren van 'schone' grond voor sbsh.

Toelichting
Zelfwerkzaamheid, directievoering, input voor engineering/knowhow èn deze kwaliteitscriteria zijn
uitgangspunt. Er zal een granulaat toegepast worden die voor de gezondheid zo min mogelijk risico
inhoudt en dus duurder is dan de korrel waar tot nu toe van uitgegaan is. Hiervoor zijn twee korrels in
beeld TPE en EPDM, dus geen kurk. Voor extra financiering zal het college van burgemeester en
wethouders een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit kan betekenen dat dit ten koste moet
gaan van andere wensen.
Bij punt 1
De gemeente heeft zich verplicht tot de aanleg van drie kunstgrasvelden. Daar hoort ook een goede
constructie bij en hetgeen er nodig is om op die velden te kunnen voetballen, zoals ballenvangers
achter de doelen.
Daar horen niet automatisch verdere wensen bij zoals standaardveriichting en een tegelpad. Die
kunnen wel gerealiseerd worden wanneer daarvoor nog budget is.
.._.- ·

Bij punt 2 en 3
Er wordt door de gemeente niet betaald voor extra zaken. Wanneer de verlichting in klasse 111
hetzelfde is als de standaard verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, kan deze betaald
worden wanneer er voldoende budget is. Wanneer klasse 111 uitgaat boven het niveau van de
verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, wordt dit niet door de gemeente betaald.
Ditzelfde geldt ook voor klasse ll~verlichting . Wanneer dat gewenst wordt, zal dat door de
SBSHJverenigingen betaald moeten worden. Ook als de SBSH (andere) verlichting wil bij andere
velden of verlichting wil u~ruilen, dan komt dlt dus niet voor rekening van de gemeente, maar van de
SBSH al dan niet via crowdfunding o.i.d.
De ballenvangers worden bekostigd door de gemeente zoals beschreven, dus achter de doelen. Als
SBSH er meer, breder of naast de velden dus 'over dwars' wenst dan zijn de kosten voor SBSH.
De hekwerken kunnen t.z.t. wel aangepast/veranderd enz. worden wanneer de scholen gereed zijn.
Het doorspuiten van de nieuwe velden kan plaatsvinden binnen het door de gemeente te betalen deel
(het betreft de constructie); niet het doorspuiten van andere velden. Dit is rekening SBSH.
Indien bodemonderzoek naar verontreiniging /partijkeuring moet plaatsvinden zal de gemeente hierin
vanuit het budget 50% bijdragen. Wanneer er geen onderzoek naar verontreiniging nodig is, komt
onderzoek naar de opbouw van de velden voor rekening vanuit het budget.
Waterberging/vervangend water komt niet voor rekening SBSH. Dit wordt meegenomen bij de bouw
van de scholen.
Er zijn geen middelen beschikbaar voor werkzaamheden aan de groen singel. Dit betreft
zelfwerkzaamheid van SBSH/verenigingen met het oog op goed (toekomstig) onderhoud.
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Kennisnemen van
Resultaten gunning kunstgrasvelden

Bijlage(n)

Inleiding
Op 28 september 2017 is door uw raad een aanvullend besluit genomen (bovenop het eerder
genomen raadsbesluit van 14 september 2015} in verband met de realisatie van 3 kunstgrasvelden op
Sportpark Hofland . Directe aanleiding hiervoor betrof de discussie over de veiligheid van het
infillmateriaal. In uw besluit van 28 september hebt u ervoor gekozen om extra middelen beschikbaar
te stellen voor een SBR infill die voldoet aan de Soesternorm. In genoemd raadsvoorstel zijn voorts
enkele andere uitgangspunten benoemd die moesten worden meegenomen in de
aanbestedingsprocedure. Dit zijn: een basisinrichting voetbalveld waar onder ballenvangers. netten
etc.; terreinafscheiding; extra kwaliteit mat (i.h.k.v. duurzaamheid en bespeelbaarheid); laurierhaag
rond het sportpark. Voorts is in de raadsvergadering van 28 september 2017 een nagenoeg
raaósbrede motie aangenomen die het college expliciet vraagt aandacht te schenken aan mogelijke
vervuilende effecten van het infillmateriaal. De motie ziet op een onderzoek binnen vijf jaar na aanleg
naar het zinkgehalte in het oppervlaktewater onder en rondom de sportvelden met kunstgras.
Kernboodschap
In lijn met deze door de raad gestelde kaders, heeft het college. in goed overleg met SBSH en
begeleid door inkoopbureau IBMN, de afgelopen tijd een aanbestedingsprocedure doorlopen. Receni
is ook de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en SBSH, waarin vooraf de onderlinge
afspraken zijn vastgelegd, ondertekend. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en heeft er
toe geleid dat het college op 3 april jl. de aanleg van de kunstgrasvelden heeft gegund aan het bedrijf
CSC-Ceelen. Hiermee is voor de gemeente een totaalbedrag van 972.272 euro gemoeid. Dit omvat
de betere kwaliteit infill en de genoemde uitgangspunten conform het raadsbesluit van 28 september
2017.
In lijn met de motie van diezelfde datum, heeft het college in de aanbesteding additioneel gekozen
voor draadstaafmatten onder de leunhekken. Deze voorziening is bedoeld om uitloop van
infillmateriaal en daarmee bodemvervuiling te voorkomen. Door draadstaafmatten toe te passen,
kunnen spelers het veld maar op 1 plek verlaten. namelijk daar waar uitloopmatten zijn aangebracht
en aldus uitloging wordt voorkomen. Ook door realisering van opstaande randen langs de velden
voorkomen we verspreiding van korrels. Dit brengt een beperkte meerprijs van 17.850 euro met zich
mee, deze maakt onderdeel uit van het totaalbedrag van 972.272 euro. Aldus voldoen we aan de zgn.
zorgvereisten uit de Wet Milieubeheer.
Inclusief bijkomende kosten {toezicht, projectleidersuren. rekenvergoeding en een post onvoorzien)
ramen we de totale kosten op dit moment op ca. 1.066.000 euro. Dit is hoger dan het bedrag van
967.225 euro waar in het raadsvoorstel van 28 september 2017 is uitgegaan. Dit heeft te maken met
het feit dat de prijzen in deze aanbesteding wat hoger zijn uitgevallen. mede als gevolg van de extra
eisen. Daarnaast heeft het college vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen 1 extra maatregel getroffen
(draadstaafmatten). Conform genoemd raadsvoorstel zullen we in de najaarsrapportage definitief
rapporteren over de totaalkosten .
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Communieatle
Er zal door SBSH en ons via het Zenderstreeknieuws en rechtstreeks met omwonenden
gecommuniceerd worden wanneer de aanleg van de velden van start gaat en wanneer
werkzaamheden plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken .

Vervolg
Via de najaar rapportage zullen wij u informeren over de totale kosten die met het project gemoeid
zijn.

Uitvoering
De start van de werkzaamheden staal vanaf 18 juni 2018 gepland.

de secretaris,

de burgemeester,

~
~
drs. M.P.C. Gadella-van

" -···

Gils
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Naam atelier advles

NaamProces

Portefeulllehouder(s)

Datum vergadering;

- 3 "APR. 2018

Projecten

mevr. F. langerak-Oastrom

OnderwHJ):
Gunning aanleg kunstgrasvelden

Advies:
1. CSC de opdracht te gunnen overeenkomstig bijgevoegd gunningsadllles, de overige Inschrijvers te bedanken en hen de
rekenvergoeding uit te keren;
2. De opties voor de extra kwal~eit 1100r de gresmal en de draadstaafmatten onder de leunhelewelken inroepen;
3. Oe opties voor ledverlichting en één balenvanger Inroepen welke voor rekening komen van SBSH, de overige opties niet
inroepen en verder nlel op de wen& en suggestie lr.ln SBSH voor zaken bulten de aanbesteding in gaan;
4. Oe gemeenlefaad informeren over de gunning, de te verwachten totale kosten en via de najaar rapportage op de hoogte
te stellen van de definitiew kosten.
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Inleiding
In de media zijn onlangs berichten verschenen over het gebruik van rubbergranulaat op
kunstgrasvelden. Wij merken dat de berichten veel vragen oproepen en hechten eraan u te informeren
over het gebruik van rubbergranulaat (korrels) in Montfoort.
Op de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen in Montfoort en linschoten is rubbergranulaat
ingestrooid. Daarnaast loopt op dit moment de aanbesteding voor de aanleg van drie nieuwe
kunstgrasvelden in Montfoort.
Rubbergranulaat
De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon
grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter
geschikt voor slidings.
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten, zoals van
versnipperde autobanden, die op deze wijze herbruikt worden. Omdat uit dit rubber stoffen vrij
kunnen komen worden de korrels ter discussie gesteld.
Onderzoek RIVM
Het RIVM heeft eind 2016 onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico's van sporten op
kunstgrasvelden met rubbergranulaat Er zijn 100 velden onderzocht en 720 monsters genomen.
Onderzocht is welke stoffen in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels en
wat dat betekent voor de gezondheid . Daarnaast is de informatie in wetenschappelijke literatuur
bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan.
Uit het onderzoek komt naar voren dat rubbergranulaat weliswaar schadelijke stoffen bevat, maar
deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij
huidcontact of door verdamping bij warm weer.
Geconcludeerd wordt dat het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden
praktisch verwaarloosbaar is.
Onderzoek VU Amsterdam
Op 15 februari jl. is er een uitzending geweest van het televisieprogramma Zembla over
rubbergranulaat Het onderzoek waarvan Zembta in haar uitzending verslag deed, is een onderzoek
dat wordt gedaan door de VU. Er zijn momenteel nog geen resultaten beschikbaar van dat onderzoek
aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Het RIVM heeft vooralsnog geconcludeerd dat er geen
aanvullende inzichten zijn om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te stellen.
In een brief d.d. 21 februari 2017 aan de Tweede Kamer schrijft minister van Volksgezondheid drs.
E.I. Schippers dat zodra de rapportage van de VU Amsterdam gereed is en het RIVM kan beschikken
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over de resultaten, het RIVM zal analyseren hoe de resultaten zich verhouden tot het eigen
onderzoek.
Advies GGD GHOR
De GGD ziet het als haar taak om burgers en bestuur te informeren over gezondheidsrisco's. De GGD
o~rschrijft de conclusie van het RIVM. De GGD stelt dat er veilig en verantwoord gesport kan
worden op kunstgrasvelden met rubberkorrels.
Andere onderzoeken
Eind 2016 is een (beperkt) Amerikaans onderzoek gepubliceerd. Hiervan stelt het RIVM dat dit niet
leidt tot andere inzichten over de risico's van voetballen op velden met rubbergranulaat
Op 28 februari 2017 heeft het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) aangegeven dat
"ECHA has evaluated the risk of substances in recycled rubber that is used on artificial
sports pitches. Based on the evidence, ECHA has concluded that the concern for players on these
pitches, lncluding children, and for workers who installand maintain them is very low." Deze
conclusie is vergelijkbaar met de conclusie van het RIVM.
Alternatieven
In de loop der jaren zijn er alternatieven ontwikkeld voor de rubberen korrels, zoals kurk en
synthetisch rubber (TPE). Voor al deze korrels zijn geen onderzoeken bekend.
Hoe gaan we hiermee om?

Wij volgen de adviezen van RIVM en GGD die stellen dat het sporten op kunstgrasvelden met
rubbergranulaat veilig en verantwoord is en het risico voor de gezondheid van sporten op deze
kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Wel wordt aangeraden te douchen na het sporten.
Daarmee menen wij dat de lopende aanbesteding voortgezet kan worden en de bestaande
kunstgrasvelden gehandhaafd kunnen blijven.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Meer onderzoek levert meer infonnatie op. Dat
draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de
sporters. Zodra er een wijziging is van de standpunten van RIVM en GGD brengen wij u op de hoogte
van hun adviezen.
De SBSH en de voetbalverenigingen zijn/worden van het vorenstaande op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over rubbergranulaat verwijzen wij naar de websites van:
Sport en gemeenten :
htto://sponengemeenten.nlldossiers/kunstgras-en-gezondheid/
RIVM :
http:/fwww.rivm.nll
ECHA:
https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-filling-in-artiflcial-sportsgrounds-causes-at-most-a-very-low-level-of-concern
GGD regio Utrecht :
https://www.ggdru.nf/
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT
de secretaris,
de burgemeest ,

drs. M.P.C. Gadella-van Gils
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