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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
raadsbrede 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 random 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. Recent
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

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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Communicatie
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
Uitvoering
De start van de werkzaamheden staat vanaf 18 juni 2018 gepland.
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Projecten

mevr. F. Langerak-Oostrom

Onderwerp:
Gunning aanleg kunstgrasvelden

Advies:
1.
CSC de opdrachtte gunnen overeenkomstig bijgevoegd gunningsadvies, de overige inschrijvers te bedanken en hen de
rekenvergoeding uit te keren;
De opties voor de extra kwaliteit voor de grasmat en de draadstaafmatten onder de leunhekwerken inroepen;
De opties voor Ledv erlichting en e6n ballenvanger inroepen welke voor rekening komen van SBSH, de overige opties niet
inroepen en verder niet op de wens en suggestie van SBSH voor zaken buiten de aanbesteding in gaan;
De gemeenteraad informeren over de gunning, de te verwachten totale kosten en via de najaar rapportage op de hoogte
te stellen van de definitieve kosten.
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