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Beknopte verslag gesprek d.d. 11-4-2018 over de infill van kunstgrasvelden 

Aanwezig: 

mw. I. Langerak-Oostrom (wethouder), 
(bezorgde burgers en actiegroep Kom van dat gras af) 

I, gemeente Montfoort 

De eerdere mail is nog niet beantwoord. Mw. Langerak wil vooral luisteren en niet gelijk een mail terug zenden. 
Dit zal binnen twee weken gebeuren. 

De bezorgde burgers geven weer dat ze de laatste tijd diep op de materie van de rubber korrels ingedoken zijn. 
Doel van het gesprek is informatieverstrekking, kennisverzameling en proberen om de gemeente te bewegen 
geen rubberen korrels te gebruiken. Ze willen de gemeente behoeden voor erger. 
De groep werkt samen met diverse professoren en onderzoekers en meent dat het RIVM niet op een goede 
wijze de werking van de rubberen korrels op de gezondheid van kleine kinderen heeft onderzocht Er zijn 
inmiddels meer onderzoeken. Verder leidt het gebruik van de korrels tijdens de zomer tot een onaanvaardbaar 

t op en rond de velden, waaronder de te bouwen scholen. Men vraagt wat er gedaan wordt bij het 
tegengaan van de verspreiding van de korrels. Men vindt het niet goed dat kleine kinderen op de velden 
spe'en. Hoe gaat de communicatie met de gebruikers van de velden? 
Ook kan de gevraagde certificering leiden tot problemen. In Leeuwarden leidde dit er toe dat de leverancier 
niet wilde leveren en daar is gekozen voor kurk. Men vraagt hoe het hier zit? Men noemt verder dat er een 
nieuw zorgdocument komt (2019, inhoud nog onbekend) en er in de toekomst niet meer geioosd mag worden 
op oppervlaktewater. Overigens is er geen goede recyclemethoden en het onzorgvuldig weghalen van 
bestaande kunstgrasmatten kan leiden tot overtreding van de milieuwetgeving. Er loopt inmiddels een 
aanklacht bij een andere gemeente. Verschillende gemeenten zijn inmiddels overgeschakeld op een ander 
materiaal. Men heeft geen bezwaar tegen ander materiaal dan rubber. 
Men geeft bereid te zijn informatie te delen. Daarom vragen kan altijd. 

De wethouder geeft aan dat de gunning heeft plaatsgevonden en de velden worden aangelegd. De 
besluitvorming voor de nieuwe velden heeft plaatsgevonden naar de laatst bekende stand van de 
wetenschappelijke onderzoeken. Er worden opstaande randen bij de nieuwe velden aangebracht en er komen 
uitlooppoorten. De allerkleinsten krijgen straks een apart veldje bij de scholen. Bij de aanbesteding zal de 
aannemer een attest moeten aanleveren dat de korrels voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Voor de bestaande velden wordt het lopende onderzoek van het RIVM afgewacht. Als er nieuwe inzichten 
optreden dan zal dat beoordeeld moeten worden. Zowel de wethouder als 4HHHllflBzijn geen 
deskundigen en gaan af op hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek/instanties (RIVM) naar voren komt Er 
wordt uitgegaan van de informatie die er is. In dat verband vraagt de wethouder aan de groep om, wanneer 
dat er is, nieuw wetenschappelijk onderzoek toe te sturen. De informatie zal door deskundigen (ODRU) 
beoordeeld worden. De wethouder geeft verder aan dat ze niet meer bij machte is om nieuwe besluitvorming 
voor te leggen. Ze zal dit dossier overdragen aan een nieuwe wethouder. Verder geeft ze aan dat beoordeling 
van deskundigen afgewogen moet worden; er is sprake van collegiaal bestuur. 
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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 
werkzaarnheden plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken. 

Viade najaar rapportage zullen wij u informeren over de totaie kosten die met het project gemoeid 

zijn. 

Uitvoering 
De start van de werkzaarnheden staat vanaf 18 juni 2018 gepland. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, ~, / 
de secretaris, de burgemeesier, / / 
drs. M.P.C. Gadella-van Gils mr. P.J. van Hartskarpp-de Jong 


