
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek IV 
 

Onderwerp Aanleg kunstgrasveld (2e veld) Bredius te Muiden 
(278520) 

Datum 22 maart 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Hagens 
(D66) Balzar 
(CDA) De Lange 
(PvdA) De Wit 
(GL) Portengen 
(HvBNM) Riksen 
(50PLUS) Van der Schaaf 
(GOP) -  
(Fractie Kruijt) -  
(Gewoon GooiseMeren) Philipse 
(Fractie Vlaanderen) Vlaanderen 

Meesprekers o Hans van der Steen (stadsraad) 
o Eric Karel (SC Muiden) 
o Aart Streefkerk (adviseur SC Muiden) 
o Richard van Kooij (secretaris SC Muiden) 

Aanwezig namens 
college 

Sanderse 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van Zuijlen 
Nell (Sweco) 

Voorzitter Potjer 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items Wethouder geeft korte toelichting. Bestuur SC Muiden ondersteunt het 
raadsvoorstel en vraagt LED-verlichting te overwegen, het bestuur is erg 
te spreken over de samenwerking met de gemeente. Stadsraad roept op 
om ruimtelijk rekening te houden met een derde en vierde veld in de 
toekomst, omdat SC Muiden omnivereniging wil zijn/worden. 
 
Er is ruimtelijk inderdaad mogelijk gemaakt om een derde veld aan te 
leggen. Is er gekeken naar kokos als infill-middel? Er zijn vele 
ontwikkelingen op dit moment, met nieuwe infills zoals kokos is er nog 
erg weinig ervaring. Zijn er garanties voor de beoogde levensduur van 
het kunstveld? Gemiddeld gaat een mat 12 jaar mee, daarna komt er 
nieuwe infill in. In het bestek staat een garantie van acht jaar, binnen die 
tijd dient het veld aan de KNVB-eisen te voldoen. Daarnaast is een 
zodanige kwaliteit opgenomen in het bestek dat het veld het bij goed 
onderhoud zeker twaalf jaar zou moeten kunnen uithouden. Kooij: SC 
Muiden gaat zeker goed voor het veld zorgen, zodat de twaalf jaar 
gehaald wordt. Is er een noodzaak voor een kunstgrasveld? Gezien het 
intensieve gebruik nu en de verwachte groei, voldoet een natuurgrasveld 
niet. Is het geld nu op? Ja. Wat is er gebeurd met de toezegging om een 
groene buffer tegen licht en geluid te realiseren? Dit is onderdeel van het 
overkoepelende plan Bredius, dat komt er nog aan, bewoners is 
toegezegd rond de zomer 2017 hier weer over te gaan praten. Wil de 
wethouder LED verlichting toezeggen of heeft zij daar een amendement 
voor nodig? De LED verlichting komt, alle nieuwe verlichting is LED. LED 
verlichting vraagt meer capaciteit van de elektriciteitsvoorziening, is die 
capaciteit er? Ja. Zit afvoer zand en aanleg tijdelijke weg in de prijs 
inbegrepen en is de prijs (1 jaar oud) nog reëel? Afvoer en aanleg zit niet 



 

in deze prijs. De prijs is nog steeds reëel. Als wetenschap nog twijfelt 
over risico’s van rubbergranulaat, waarom dan toch gebruiken? Diverse 
officiële instanties hebben aangegeven dat het granulaat gebruikt kan 
worden, deze instanties volgt de gemeente en de gemeente volgt de 
discussie op de voet. Zit er rubberkorrel in de coating? Ja. Waarom 
wordt gekozen voor tijdelijke accommodaties voor vijf jaar? Dat heeft te 
maken met het nog te maken programma Bredius. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Gewoon GM, PvdA, HvBNM: meningsvormend 
Overige: Besluitvormend 
PvdA zal misschien nog een motie/amendement indienen. 

 


