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Malden, 27 februari 2018
Aan de raad,

Voorstel
SV Juliana ’31 heeft bij de gemeente een aanvraag voor investeringssubsidie ingediend voor renovatie
van veld 5 (kunstgras). Uit onderzoek is gebleken dat veld 5 in 2018 moet worden gerenoveerd en
dat uitstel hiervan niet mogelijk is.
Op 13 juli 2017 heeft uw raad een amendement aangenomen over het kunstgrasveld van SV Juliana
’31 waarin richting wordt gegeven aan het toekomstige infill materiaal van het kunstgrasveld. Bij de
door de vereniging uitgezette offerte-uitvraag is hiermee rekening gehouden. Op basis van de
ingediende inschrijvingen is het voorstel om te kiezen voor een infill met Pro-Gran.
In dit kader stellen wij u voor:
1. In te stemmen met de keuze voor Pro-Gran als infill materiaal bij de renovatie van veld 5 bij
SV Juliana ’31;
2. Voor financiering van de investeringssubsidies 2018 een benodigd aanvullend budget
beschikbaar te stellen van € 181.214;
3. In te stemmen met bijgevoegde 3e begrotingswijziging 2018.
Samenvatting
SV Juliana ’31 heeft bij de gemeente een aanvraag voor investeringssubsidie ingediend voor renovatie
van veld 5 (kunstgras). Uit onderzoek is gebleken dat veld 5 in 2018 moet worden gerenoveerd en
dat uitstel hiervan niet mogelijk is.
Uw raad heeft op 13 juli 2017, naar aanleiding van de maatschappelijke commotie over de mogelijke
gezondheidsrisco’s van voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, een amendement aangenomen
waarin staat aangegeven dat veld 5 niet opnieuw wordt voorzien van rubbergranulaat. In plaats
hiervan moet worden gekozen voor een ander – wat betreft het oogpunt van volksgezondheid – veilig
materiaal. Uw raad heeft tevens aangegeven de eventuele meerkosten die hiermee zijn gemoeid te
accepteren. De volledige tekst van het besluit luidt als volgt:

1. Toe te voegen bij de kadernota 2018-2021 aan het Programma Leven;
2. Waarbij bij alle toekomstige aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgras en
kunststofvelden in de gemeente Heumen wordt gekozen voor wat betreft het oogpunt van
volksgezondheid veilig materiaal;
3. Het kunstgrasveld bij SV Juliana ’31 niet opnieuw wordt voorzien van rubbergranulaat, maar
van alternatief waarover – wat betreft aspecten van volksgezondheid – algemeen consensus
bestaat omtrent gebruiksveiligheid;
4. En accepteert de eventuele meerkosten die hiermee zijn gemoeid.
De inhoud van het amendement is meegenomen bij het opstellen van een Programma van Eisen wat
door de vereniging via een offerte-uitvraag aan verschillende marktpartijen is verstuurd. Op basis van
de ingediende aanbiedingen is het voorstel om te kiezen voor een infill met Pro-Gran. Dit infill
materiaal is ook de eerste voorkeur van SV Juliana ’31. De totale meerkosten van dit materiaal ten
opzichte van renovatie met rubbergranulaat bedragen € 124.388 en zijn voor rekening gemeente. Het
totaal bedrag aan investeringssubsidies 2018 komt hiermee uit op € 406.214. Dit betekent dat nog
een aanvullend budget nodig is van € 181.214.
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Toelichting
Basissportverenigingen met een accommodatie gelegen op Heumens grondgebied kunnen voor
gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een
buitensport met een accommodatie gelegen buiten Heumens grondgebied, in het geval deze
basissport niet binnen de gemeente Heumen is uit te oefenen en de betreffende vereniging een
relatief groot aantal Heumense leden heeft (25%).
De ondersteuning van de gemeente richt zich in eerste instantie op de accommodatieonderdelen die
noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke actieve sportbeoefening, de zogenaamde
basisvoorzieningen. In tweede instantie is de ondersteuning gericht op accommodatieonderdelen die
weliswaar niet direct noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening, maar toch een belangrijke
functie hebben voor het verenigingsleven, de zogenaamde nevenvoorzieningen.

Renovatie veld 5 SV Juliana ’31 en keuze infill materiaal

In 2017 heeft SV Juliana ’31 een aanvraag ingediend voor investeringssubsidie voor renovatie van
veld 5 (kunstgras). De noodzaak voor renovatie is door een externe deskundige beoordeeld en de
conclusie van deze beoordeling is dat veld 5 in 2018 moet worden gerenoveerd.
Om uitvoering te geven aan het amendement van uw raad wat betreft het infill materiaal bij de
renovatie van veld 5 bij SV Juliana ’31 heeft de vereniging eerst zelf bepaald wat de voorkeur heeft
wat betreft alternatieve infill. Hierbij is zowel gekeken naar de veiligheid van het materiaal voor
gezondheid en omgeving als naar de speltechnische eigenschappen van het alternatieve infill
materiaal. Vervolgens heeft de vereniging deze voorkeur voorgelegd aan de gemeente waarbij ook
een externe deskundige is ingeschakeld die door de gemeente structureel wordt ingehuurd als het
gaat om renovatie van velden/banen en vele jaren ervaring heeft op dit gebied door het hele land.
Vervolgens is er een Programma van Eisen uitgewerkt. Dit Programma van Eisen heeft de vereniging
uiteindelijk via een offerte-uitvraag aan verschillende marktpartijen verstuurd. Om duidelijkheid te
krijgen over de meerkosten van een alternatief infill materiaal is in de uitvraag uitgegaan van
renovatie met rubbergranulaat als basis en moesten partijen meerprijzen benoemen van vooraf
aangegeven alternatieven (TPE, Promax en Pro-Gran).
Het voorstel is om te kiezen voor Pro-Gran als alternatief infill materiaal bij de renovatie van veld 5
van SV Juliana ’31. Dit is ook de eerste voorkeur van de vereniging.
Pro-Gran
Pro-Gran is een nieuw, recent op de markt verschenen product. Het betreft een rubbergranulaat dat
volledig is geseald door een polyurethaan materiaal (PU). Hierdoor blijven de optimale
speleigenschappen van rubbergranulaat behouden, maar door de volledige sealing met PU-materiaal
is het onmogelijk om met het rubbergranulaat in aanraking te komen. Het materiaal voldoet aan de
strengste Europese standaarden en eisen op het gebied van gezondheid en milieu, waaronder REACH
1272/2013 en de Wet Bodembescherming (zie bijlagen). Het materiaal breekt niet af en verweerd ook
niet. Aangezien bij Pro-Gran geen schadelijke chemicaliën, PAK’s en zware metalen kunnen vrijkomen
is er geen gevaar voor zowel de gezondheid als het milieu. De leverancier van Pro-Gran geeft een
garantiecertificaat af voor een periode van 20.000 speeluren (zie bijlage).
Zoals gezegd is Pro-Gran de eerste voorkeur van SV Juliana ’31. De meerkosten van Pro-Gran ten
opzichte van renovatie met rubbergranulaat bedragen in aanleg € 90.024 en voor het onderhoud
€ 34.364. De totale meerkosten bedragen hiermee € 124.388 en komen volledig voor rekening van de
gemeente.
In het aangenomen amendement staat echter expliciet beschreven dat bij de renovatie van veld 5 er
geen rubbergranulaat terug mag komen. Strikt genomen is dat bij Pro-Gran wel het geval, aangezien
het gaat om rubber wat volledig is geseald. Als uw raad hier niet mee akkoord kan gaan, is het
voorstel om te kiezen voor een ander, duurder, alternatief en tevens de tweede voorkeur van SV
Juliana ‘31, namelijk Promax.
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Alternatief:
Promax
De Promax (PE) infill korrel is gelijk aan dat van de kunstgrasvezels (dezelfde grondstof). PE is een
polymeer en een kunststof. PE bevat vrijwel alleen koolstof en waterstof. Hierdoor komen tijdens een
verbranding geen giftige stoffen vrij. PE wordt onder andere gebruik als grondstof voor het maken
van tassen. Ook kunstgrasvezels, emmers en speelgoed worden gemaakt van PE.
Een PE korrel is recyclebaar infill materiaal en is vrij van zware metalen en PAK’s en voldoet (conform
opgave leverancier) aan de REACH normering voor speelgoed.
De meerkosten van Promax ten opzichte van renovatie met rubbergranulaat bedragen in aanleg
€ 114.950 en voor het onderhoud € 29.524. De totale meerkosten bedragen hiermee € 144.474 en
komen volledig voor rekening van de gemeente.
Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018 door RIVM
Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om
onderzoek te doen naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. De aanleiding is dat in 2017
bekend werd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt.
Volgens de planning van het RIVM vindt de risicobeoordeling plaats in de periode mei-juli 2018. De
publicatie van de uitkomsten van het onderzoek zal hierop volgen.

Financiën:
In de begroting is jaarlijks een structureel budget voor investeringssubsidies beschikbaar ter hoogte
van € 225.000. De noodzakelijke investeringen bij met name SV Juliana ’31 – inclusief het
aangenomen amendement van de raad – zorgen ervoor dat het bedrag van € 225.000 voor 2018 niet
voldoende is. Dit kan echter grotendeels worden opgevangen door gebruik te maken van het
voordelig resultaat van de Programmarekening 2017. Dit komt onder meer voort uit onderbenutting
van het budget voor investeringssubsidies á € 120.237 in 2017. Een groot deel van deze
onderbenutting wordt veroorzaakt door verschuiving van renovatie van een hockeyveld bij RKHV
Union van 2017 naar 2018.
Het bedrag van de onderbenutting uit 2017 opgeteld bij het reguliere budget in 2018 was
ruimschoots voldoende geweest om investeringssubsidies te verstrekken voor alle noodzakelijk uit te
voeren werkzaamheden in 2018. Met renovatie van veld 5 bij SV Juliana ’31 met rubbergranulaat zou
het totaalbedrag aan investeringssubsidies uitkomen op een bedrag van € 281.826 en passen binnen
het beschikbare budget.
Ophoging budget investeringssubsidies sport 2018
Echter heeft uw raad, zoals eerder genoemd, een amendement aangenomen waarin staat
aangegeven dat veld 5 van SV Juliana ’31 bij de renovatie niet opnieuw mag worden voorzien van
SBR-rubbergranulaat. De meerkosten van de keuze voor het infill materiaal Pro-Gran bedragen
€ 124.388 en komen volledig voor rekening van de gemeente. Het totaal bedrag aan
investeringssubsidies komt hiermee op € 406.214. Dit betekent dat uw raad om aanvullend budget
wordt gevraagd ter hoogte van € 181.214. Dit bedrag wordt volledig gedekt uit het voordelig
begrotingsresultaat 2018.
Indien de keuze wordt gemaakt voor Promax bedragen de meerkosten € 144.474 en is een
aanvullend budget nodig van € 201.300.
De keuze voor een alternatief infill materiaal heeft ook gevolgen voor de Meerjaren
Onderhoudsplanning (MJOP) en de hierin opgenomen bedragen. De MJOP moet worden aangepast
op basis van het gekozen infill materiaal en de hiermee samenhangende kosten. Dit geldt voor zowel
veld 5 als de toekomstige renovatie van het hoofdveld bij SV Juliana ’31 wat in 2015 is gerenoveerd
met rubbergranulaat als infill materiaal.
Overige aanvragen investeringssubsidie 2018
Voor kalenderjaar 2018 hebben, naast SV Juliana ’31, vier verenigingen een aanvraag voor
investeringssubsidie ingediend. Deze hebben betrekking op zowel opstallen als velden. Voor de
opstallen geldt een subsidiepercentage van 33% als het gaat om vervanging/renovatie. Voor de
velden geldt een subsidiepercentage van 80%. In de uiteindelijke subsidieberekening van een
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vereniging wordt een korting toegepast naar verhouding van het aantal leden uit het ledenbestand
dat niet in de gemeente Heumen woonachtig is. Het college is voornemens om een
investeringssubsidie te verlenen aan de volgende verenigingen die hiervoor een aanvraag hebben
ingediend:
1. RKHV Union heeft een aanvraag ingediend voor het vervangen van waterkunstgras
hockeyveld B. De totale investeringslasten waarvoor de vereniging subsidie heeft
aangevraagd bedragen € 296.000. Het subsidiepercentage voor de uit te voeren
werkzaamheden bedraagt 80%. Aangezien 35% van het ledenbestand woonachtig is in de
gemeente Heumen bedraagt de totale investeringssubsidie € 82.880.
2. Heumense Tennis Club heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen,
het herbestraten van een deel van het terrein en het vervangen van de verouderde
baanverlichting door LED-verlichting. Het plaatsen van zonnepanelen komt niet voor
investeringssubsidie in aanmerking, omdat dit niet onder de regeling valt. De vereniging heeft
inmiddels met eigen middelen zonnepanelen aangeschaft. De overige werkzaamheden komen
wel voor subsidie in aanmerking. De totale investeringslasten bedragen € 19.079. Het
subsidiepercentage voor de herbestrating bedraagt 33% en die voor de vervanging van de
baanverlichting 80%. Aangezien 91% van het ledenbestand woonachtig is in de gemeente
Heumen bedraagt de totale investeringssubsidie € 10.761.
3. TV Malden heeft een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de meterkasten naar de
NEN 3140 norm. De totale investeringslasten bedragen € 2.203. Het subsidiepercentage voor
de uit te voeren werkzaamheden bedraagt 33%. Aangezien 90% van het ledenbestand
woonachtig is in de gemeente Heumen bedraagt de totale investeringssubsidie € 655.
4. Lawn Tennisvereniging Overasselt heeft een aanvraag ingediend voor renovatie van de
keermuur van het clubgebouw. De totale investeringslasten bedragen € 2.130. Het
subsidiepercentage voor de uit te voeren werkzaamheden bedraagt 33%. Aangezien 90%
van het ledenbestand woonachtig is in de gemeente Heumen bedraagt de totale
investeringssubsidie € 633.
Een voorwaarde die voor alle verenigingen geldt bij het verstrekken van een investeringssubsidie is
dat de vereniging zelf financieel bijdraagt aan de investering. Dit betekent dat de vereniging
financieel verantwoordelijk is voor het restant van de investeringskosten wat overblijft na aftrek van
de investeringssubsidie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

mr. D.C. van Eeten

drs. G.M. Mittendorff

Voor nadere informatie:
Naam:
R.D. van der Geugten
Functie:
Beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs
Tel. nr.:
024-3588229
Email:
rvdgeugten@heumen.nl
Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
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Bijlagen:
- Amendement ‘Veilig gebruik kunstgrasveld’;
- 3e begrotingswijziging 2018;
- Pro-Gran technische informatie;
- Pro-Gran PAK testrapport;
- Rapport Wet Bodembescherming;
- Toxicologisch testrapport;
- Concept garantiecertificaat leverancier.
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