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Geachte leden van de raad,

Op 12 september zijn van de fractie van de PvdD technische vragen ontvangen over het beheerplan 
Sportvelden 2019-2022. Hieronder treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In het plan staat dat vanaf 1 januari 2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer op de 
sportvelden worden gebruikt door de sportverenigingen. Hoe wordt dit gecontroleerd en 
gehandhaafd vanaf 1 januari 2020? 

Antwoord
Op het sportpark De Groene Wijdte worden al geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Op de 
sportparken in Nootdorp wordt er door de verenigingen nog op zeer beperkte schaal met 
bestrijdingsmiddelen gewerkt om ongewenste kruidengroei ter plaatse van de belijning op de 
natuurgrasvelden te reguleren. De gemeente heeft overleg met de verenigingen om dat zonder 
bestrijdingsmiddelen te gaan doen. De gemeentelijke sportparkbeheerder is dagelijks op de velden en 
ziet hierop toe.

Vraag 2
Indien een gewoon grasveld vervangen wordt door een kunstgrasveld, welke invloed heeft dit dan 
op het (regen)water absorberend vermogen van het veld en de ondergrond. Indien er een negatieve 
invloed is, hoe wordt dit gecompenseerd? 

Antwoord
Bij kunstgrasvelden is de afvoer van regenwater sneller dan bij natuurgras. Dit water wordt via de 
drainage afgevoerd naar het oppervlakte water. Het Hoogheemraadschap heeft via de watertoets in het 
bestemmingsplan beoordeeld of dit aanleiding geeft om te eisen dat er extra oppervlaktewater moet 
worden gerealiseerd. Er is vanwege de geplande investeringen door het Hoogheemraadschap geen 
extra taakstelling opgelegd.

Vraag 3
In paragraaf 7.1.1. wordt toegelicht dat de ontwikkeling van innovatieve kunstgras oplossingen 
volop in beweging is. Kan ik deze paragraaf van het plan zo interpreteren dat wanneer er een betere 
oplossing komt dan rubber infill, de gemeente hier meteen op zal overgaan bij nieuwe aanleg van 
kunstgrasvelden? 

Antwoord
In het voorliggende beheerplan is opgenomen dat de ontwikkelingen worden gevolgd. Waar dat 
gewenst is zullen nieuwe en betere materialen worden toegepast.

Vraag 4
In het plan staat dat de bestaande armaturen worden vervangen door LED tijdens reguliere 
vervangingswerkzaamheden. Wanneer verwacht u dat alle 186 armaturen vervangen zijn door LED? 

Antwoord
Alle kunstgrasvelden voor voetbal worden in dit beheerplan gerenoveerd en er wordt op dat moment 
LED-verlichting gerealiseerd. De velden voor hockey en korfbal zijn in het volgende beheerplan in beeld 
voor renovatie. Voor de diverse natuurgrasvelden moet er nog een vervangingsplan worden opgesteld. 
In het beheerplan is opgenomen dat er vanwege de subsidiemogelijkheden voor verenigingen zal 
worden onderzocht of er voordelen te behalen zijn om het gehele beheer van de installaties aan de 
verenigingen over te dragen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


