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Amendement
Krediet Kunstgrasvelden voor de SV Vogelenzang B
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Van:
Aan:
Raadsvergadering 
Raadsvoorstel 
Corsa Raadsvoorstel

Liberaal Bloemendaal,......
De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
7 juli 2022
Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang 
2022000448

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 7 juli 2022.

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 'Grondexploitatie Vitaal Vogelenzang'

Constaterende:
» Dat de raad in september 2020 gekozen heeft voor de Vitale Variant van het plan Vitaal 

Vogelenzang.

» Dat daarbij is gekozen voor de realisatie van 1,5 natuurgrasveld voor de SV Vogelenzang.

« Dat het voorliggende raadsvoorstel met grondexploitatie een positief resultaat vertoont.

Overwegende:
» Dat het voetbalterrein van SV Vogelenzang van de huidige 3 natuurgrasvelden en het 

ijsbaanterrein als oefenveld wordt gereduceerd naar 1,5 voetbalveld in het plan Vitaal 
Vogelenzang.

« Dat het de wens is van de voetbalvereniging om de voorgestelde natuurgrasvelden te 
vervangen door kunstgrasvelden.

« Dat de voetbalvereniging verwacht dat haar ledenaantal toeneemt met de realisatie van 
het project Vitaal Vogelenzang.

« Dat een voetbalveld met kunstgras gedurende een langere periode in het seizoen 
gebruikt kan worden.

» Gelezen de aangenomen motie Onderzoek kunstgrasvelden met rubbergranulaat, 
aangenomen in de raadsvergadering van 5 juli 2018 en de beantwoording van de 
toezegging TR 75 inzake rubbergranulaat gedateerd augustus 2018. In deze 
beantwoording geeft het College aan dat bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden gelet 
zal worden op; duurzaam kunstgras, het voorkomen van milieuschade en nieuwste 
ontwikkelingen gevolgd zullen worden.

» Gelezen de Rapportage Infill kunstgrasvelden uitgevoerd in opdracht van de Gemeente 
Haarlem, behorende bij het raadsbesluit uit december 2019 met de titel Krediet 
Investering Sportvelden 2020 waarbij de keuze voor kurk als infillmateriaal is gemaakt.
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Besluit:
1. Het voorgestelde krediet van C 1.890.000 ten behoeve van de aanleg sportvelden 

dusdanig te verhogen met als doel de realisatie van 1,5 kunstgrasveld.

2. Daarbij te kiezen voor de minst milieubelastende uitvoering van kunstgras.
In de afweging daarbij de volgende criteria mee te wegen: de relatie met gezondheid, 
gevolgen voor de milieubelasting, effecten voor duurzaamheid en circulariteit, 
sporttechnische eigenschappen en product technische aspecten (levensduur 8t 
onderhoud) en kosten.

3. Conform het eerder uitgevoerde onderzoek van de gemeente Haarlem te kiezen voor 
kurk als infillmateriaal.

4. Deze extra kosten te verrekenen met het positieve resultaat van de grondexploitatie. 

En gaat over tot de orde van de dag,

Stemmen voor: Liberaal Bloemendaal,

Stemmen tegen:


