
 

Amendement proefproject nieuw vullingsmateriaal kunstgrasvelden  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (17R.00217) 
inzake keuze toe te passen infill-materiaal bij de ontwikkeling van nieuwe kunstgrasvelden 
en het vervangen van kunstgrasvelden in gemeente Woerden 
 

De raad besluit:  

Het huidige besluit wordt gewijzigd zodat het als volgt komt te luiden: 

1. Een proefproject te doen met nieuw vullingsmateriaal bij kunstgrasvelden:  
a. waarbij het hoofdveld en veld 6 van Sportlust ’46 worden vervangen voor nieuwe 

kunstgrasvelden met TPE als vullingsmateriaal; 
b. de aanbesteding en aanleg hiervan voor 23 september 2017 uit te voeren; 
c. hiervoor in 2017 een extra krediet beschikbaar stellen van € 250.000 waarvan de 

kapitaallasten van circa € 8.000 meegenomen worden in de begroting 2018 en 
verder. 
 

2. In oktober een brede discussie ten aanzien van scenario’s voor de keuze van een 
vullingsmateriaal voor nieuwe en huidige kunstgrasvelden te organiseren, waartoe het 
College een raadsvoorstel aanlevert waarin: 

a. de voor- en nadelen van verschillende vullingsmaterialen worden uitgewerkt; 
b. de verschillende vervangingsscenario’s voor de komende twaalf jaren, inclusief 

de effecten op de investeringsbegroting aan bod komen;  
c. de evaluatie van de harmonisatie van huurtarieven van (buiten)sportverenigingen 

is meegenomen;  
d. een financiële doorvertaling is gemaakt van de verschillende scenario’s waarbij 

ook effecten op de huurtarieven zichtbaar zijn; 
e. de eerste ervaringen van aanleg en gebruik bij Sportlust ’46 zijn meegenomen. 

 

Toelichting 

Op dit moment beschikt de raad over onvoldoende informatie om een lange termijn 
principekeuze te maken voor het toekomstige vullingsmateriaal van kunstgrasvelden. De 
financiële gevolgen en gezondheids- en aanbestedingsrisico’s zijn nog onvoldoende in 
beeld. Dit amendement stelt daarom een proefproject voor: de aanleg van één kunstgrasveld 
(hoofdveld Sportlust ’46) dat op de planning staat, met TPE vullingsmateriaal.  

In oktober kan de raad dan een brede discussie voeren ten aanzien van de scenario’s voor 
de keuze van een structurele aanpak bij aanleg van nieuwe en vervanging van huidige 
kunstgrasvelden. Om de discussie daarover goed te kunnen voeren geeft de raad zijn 
informatiebehoefte aan (2a-2e). Het is daarbij wenselijk dat eerst een beeldvormende 
bijeenkomst wordt georganiseerd, waarin inzicht wordt gegeven in de voor- en nadelen van 
de verschillende vullingsmaterialen. Daarna kan het voorstel in een oordeelsvormende en 
besluitvormende commissie- cq raadsvergadering worden geagendeerd. 
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