
Montfoort 18-2-2017 

Geachte mevrouw Larigerak, 

Op donderdag 16 februari 2017 had de SBSH een bijeenkomst met de verenigingen v.v. 
Montfoort en v.v. M.S.V.'19. De bedoeling van deze avond was het bespreken van de stand 
van zaken random het aanleggen van de drie nieuwe kunstgrasvelden. De vergadering is in 
een prettige sfeer verlopen en men wacht met spanning op de uitkomsten van de 
inschrijving. Over een onderdeel ontstond een discussie. U kunt het al raden: de SBR-
korrels. 

Maandag 13 februari 2017 constateerden we in een bestuurlijk overleg nog dat de discussie 
over de korrels van de baan leek. Na een nieuwe uitzending van Zembla op woensdag 15 
februari 2017 laaide de discussie opnieuw op. De voorzitters van de voetbalverenigingen 
vinden dat zij een besluit om toch rubber korrels in te strooien slecht tegenover hun leden 
kunnen verantwoorden. De SBSH geeft aan met de huidige financiele afspraken niet in staat 
te zijn de drie kunstgrasvelden met andere korrels te realiseren. 
Afgesproken is nu dat de voorzitters van de voetbalverenigingen een brief aan u, als 
wethouder, zullen sturen en ik als voorzitter van de SBSH een aparte brief zal sturen. 

Door de aanhoudende discussie blijft er altijd nog een gevoel van onveiligheid bestaan. Stel 
nu dat toch ... 
Wat valt hier aan te doen? Volgens mij is er maar een manier om hier iets aan te doen: 

• De gemeenteraad stelt geld beschikbaar om voor de drie velden een keuze voor 
andere korrels te maken. 

Dan nog blijft de discussie over de bestaande velden met rubber infill. Dit maakt het allemaal 
niet gemakkelijker. Zoals het er nu voor staat, vind ik het als voorzitter van de SBSH toch het 
overwegen waard de nieuwe velden te voorzien van veilige korrels. Op de nieuwe velden zal 
niet alleen gevoetbald worden, maar ook de scholen en buitenschoolse opvang zullen van de 
velden gebruik gaan maken. Ik vraag u dan ook om de gemeenteraad te verzoeken hiervoor 
een extra budget beschikbaar te stellen. 

Voor de bestaande velden zou ik nader onderzoek willen afwachten. Bij aangetoonde 
onveiligheid: onmiddellijk tot actie overgaan. In andere gevallen: op het moment dat de 
velden gerenoveerd moeten worden een beslissing nemen over de korrel. 

Zoals ik heb begrepen kan het huidige traject voor de aanleg van de drie kunstgrasvelden 
blijven doorlopen. Bij een keuze voor andere korrels kan die keuze in overleg met de 
gekozen aannemer op een nog nader te bepalen datum in het lopende proces worden 
gemaakt. 

Nadat de overeenkomst over de velden tussen de gemeente Montfoort en de SBSH is 
getekend, zullen vragen van de pers en de gemeenteraad over keuze van de korrels naar 
mijn mening niet uitblijven. Graag blijf ik dan ook over deze materie met u in contact. Hopelijk 
kunnen we met elkaar komen tot de beste oplossing voor onze kunstgrasvelden. 

Hoogachtend. 




