
Steenbergen 5 september, 2013 
 
Allen, 
 
 
Op 28 augustus is hebben alle fracties iemand afgevaardigd naar een gesprek met mij om het 
proces besluitvorming kunstgras te helpen vlottrekken.Ik heb voor dit proces de vraag gesteld: 
wat hebben jullie nodig om een besluit te kunnen nemen? 
 
Van de bijeenkomst heeft de griffier een verslag gemaakt. Zij heeft dit verslag als service als 
concept aan jullie toegestuurd. Een aantal van jullie heeft hierop gereageerd.  
Ik onthoud mij hier van commentaar, omdat er naast procesopmerkingen ook inhoudelijke 
opmerkingen over het dossier kunstgras zijn gemaakt.  
Voor de inhoud hebben wij een portefeuillehouder, ik bemoei me alleen met het proces.  
 
 
Wat mij betreft zijn de volgende punten relevant. 

1.  We hebben geconstateerd dat er nog enkele vragen beantwoord moeten worden 
alvorens de raad een beslissing kan nemen. De portefeuillehouder en een deel van de 
organisatie zijn nog met vakantie. Daarom wordt aan de commissie Ruimte voorgesteld 
om agendapunt memo kunstgras op 11 september van de agenda af te halen  en te 
verdagen naar oktober. 
 

2. Op de volgende punten willen jullie nadere informatie alvorens een besluit te nemen:  

 Een kostenvergelijking tussen herstel natuurgras naar zeer goede kwaliteit / hybride 
gras en kunstgras. Hierbij uitgaande van de huidige kwaliteit van de velden – dus 
wetend dat het onderhoud is opgeschort in afwachting van de uitkomst van deze 
discussie en rekening houden met de lifecycle kosten van de verschillende soorten 
velden. 

 Begrotingstechnische consequenties van wel overstappen op kunst- of hybride gras 
en van het behoud van natuurgras (zeer goede kwaliteit)  

 Objectieve gegevens over het aantal benodigde velden en de financiële 
consequenties daarvan  

 Duidelijkheid over wat de clubs zelf willen investeren, dit in het licht van 

 Zelfwerkzaamheid 

 Financiële bijdrage 

 Verzelfstandiging 

 Indien de raad zou kiezen voor kunst- of hybridegras bij meerdere verenigingen, dan 
hoeft dit volgens u allen niet in één jaar gerealiseerd te worden. In dit verband stelt u 
de vraag of er noodmaatregelen nodig/mogelijk zijn om het achterstallig onderhoud 
zodanig te doen dat de velden voor de komende voetbalseizoenen aan minimale 
normen voldoen, incl. gebruik voor activiteiten buiten de competitie om. 

 Een aantal van u constateert een zekere spanning tussen het beleid en de wens om 
de verenigingen gelijk te behandelen. Hierbij is het woord “gunnen” gebruikt. Moet 
de beleidsruimte (kaders) verruimd worden, ja of nee en kan ook deze vraag 
beantwoord worden in relatie tot mogelijke privatisering en een daarbij horende 
redelijke bruidschat. 
 
 

U heeft erop aangedrongen dat de nadere informatie niet voor twijfel vatbaar mag zijn, zodat u 
in oktober een besluit kunt nemen.  
 
 
De overige punten die u in en na de vergadering aan de orde heeft gesteld, zijn politieke punten 
die u in de debatten die nog gaan komen met elkaar kunt uit discussiëren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Saskia Bolten 
burgemeester 
 


