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Geachte leden van de Raad, 

In reactie op onze brief van 8 juli 2013 over de renovatie van de kunstgrasvelden van RCL 
heeft uw raad laten weten dat de aanbesteding gestart kan worden en de toplaag van de 
velden zo spoedig mogelijk moet worden gerenoveerd. Voorts heeft u een opmerking 
gemaakt over ons late verzoek aan uw raad. Met deze brief informeren wij u over de 
totstandkoming van de situatie rondom de kunstgrasvelden van RCL en de huidige stand van 
zaken. 

Inleiding 
In november 2012 hebben wij het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA) opdracht gegeven 
om onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de twee bestaande kunstgrasvelden van 
RCL. Het onderzoeksrapport is ons geleverd in februari 2013, hieruit bleek dat de 
kunstgrasvelden onder de gemeten omstandigheden niet voldoen aan de aangescherpte 
gebruiksnorm van NOCNSF en de reglementen van de KNVB.1 

Om de levensduur van de velden te verlengen moeten de velden zo geoptimaliseerd worden 
dat de sporttechnische eigenschappen aan de gestelde normen voldoen. Op basis van de 
door ISA Sport opgestelde rapportage was echter niet duidelijk of de huidige velden 
voldoende te optimaliseren zijn. Wij hebben daarop besloten aanvullend (bodem)onderzoek te 
laten verrichten. Het Adviesbureau Begeleiding en Advies Sportvelden (BAS) heeft in maart 
opdracht gekregen om dit extra onderzoek in te zetten. 

Van het bodemonderzoek zijn er half april twee monsters verstuurd: een naar ISA Sport voor 
een advies over de herbruikbaarheid van de onderlaag en een naar Geofox-Lexmond voor 
een milieukundige analyse. 

De kunstgrasvelden zijn aangelegd in 2003. ISA Sport heeft de velden beoordeeld op kwaliteit volgens NOC*NSF-norm van 
maart 2012 (code NOCNSF-KNVB2-18). 
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Op basis van de door Geofox-Lexmond opgestelde rapportage heeft de Omgevingsdienst 
West-Holland laten weten dat zolang de sporttechnische laag niet wordt beroerd de huidige 
sporttechnische laag mag worden hergebruikt. 

Uit het bodemonderzoek werd echter niet direct duidelijk of de sporttechnische laag 
voldoende gestabiliseerd kon worden. ISA Sport liet aanvankelijk weten dat de 
sporttechnische laag - bestaande uit zand, steagran en rubber - moeilijk te stabiliseren is en 
dat rekening moest worden gehouden met het verwijderen van de sporttechnische laag. 

Als gevolg daarvan hebben wij extra onderzoek gedaan in de markt. Hieruit bleek dat de 
sporttechnische laag wel degelijk gestabiliseerd kan worden. Daardoor kan de toplaag worden 
gerenoveerd en hoeft de ondergrond niet te worden afgegraven en afgevoerd. Het 
aanbrengen van een stabilisatielaag zal in de meeste gevallen bestaan uit een laagje lava. De 
bestaande laag zand-steagran-rubber wordt geëgaliseerd voor het aanbrengen van de 
stabilisatielaag en blijft als laag in de constructie liggen. ISA Sport heeft hier uiteindelijk 
positief over geadviseerd. 

Huidige stand van zaken 
Met RCL en de aannemer die het onderhoud aan de velden uitvoert is overeengekomen het 
onderhoud aan de natuurgras- en de wedstrijd- en trainingsvelden velden te optimaliseren 
zodat deze tijdig gereed zijn voor het nieuwe seizoen. Dit onderhoud wordt ook op het 
natuurgrasveld van Velocitas uitgevoerd aangezien RCL hier tijdelijk gebruik van gaat maken. 

Medio juli hebben vijf gespecialiseerde bedrijven een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. 
Begin augustus zijn de offertes aangeboden aan de gemeente, te weten vijf stuks. Deze 
offertes zijn eerst door een elke beoordelaar persoonlijk beoordeeld, waarna een 
consensusoverleg heeft plaatsgevonden. 

Middels een score van 940 punten van de in totaal 1000 te verdienen punten heeft inschrijver 
AH Vrij Groen, Grond en Infra gevestigd te Rijswijk de aanbesteding gewonnen. In de tweede 
week van september wordt gestart met de uitvoering met als uiterlijke datum van oplevering 
18 oktober 2013. 

Vragen 
Wij gaan er van uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de aanleiding 
van en het proces naar de renovatie van de kunstgrasvelden van RCL. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

L.M. Driessen-Jansen 
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A.H. Schouten 
secretaris burgemeester 


