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Geachte heer Brand,

Hierbij ontvangt u onze zienswijze inzake het afwijzen van het eerder met u
overeengekomen privatiseringsvoorstel en het voorstel van de gemeente om
als vereniging een financiële bijdrage te leveren aan de sanering van de
vervuiling onder ons kunstgrasveld.
De reden hiervoor is dat de overeenkomst en de financiële compensatie was
gebaseerd op een schone ondergrond, zoals ook vermeld in uw mail van 3
mei 2017. Nu er een ernstige vervuiling in de ondergrond is aangetroffen,
waardoor deze gesaneerd moet worden, zal de vervanging van de toplaag
incl. sanering aanzienlijk duurder worden.
Wij zijn van mening dat de kosten voor de sanering volledig voor rekening van
de gemeente behoren te komen, aangezien deze zijn veroorzaakt door de
gekozen materialen bij de aanleg in 2005. RSC is in deze geen partij en kan
hiervoor op geen enkele wijze mede aansprakelijk worden gesteld.
Ook uw mening dat een deel van de financiële bijdrage reeds was bestemd
voor de vervanging van de onderlaag delen wij niet. Ons standpunt is dat wij
uiteindelijk een bedrag van € 343.200,= met de gemeente zijn overeen
gekomen om akkoord te gaan met de privatisering. Hiermee zou de
overeenkomst welke met de gemeente in 2005 is gesloten komen te vervallen.

De onderverdeling van het overeengekomen bedrag is uitsluitend door de
gemeente bepaald. Ons standpunt is altijd geweest dat we een overeenkomst
sluiten op basis van een lumpsum bedrag. De onderhandelingen hebben ook
telkens over één totaalbedrag plaatsgevonden. De onderverdeling is eenzijdig
door de gemeente aangebracht om het bedrag intern te onderbouwen. Dit is
reeds met uw voorganger te sprake geweest. Wij hebben aangegeven,
uitsluitend over één totaal bedrag te spreken en de onderverdeling een interne
kwestie is van de gemeente en niet van RSC. Het is ons om het even welke
omschrijving en onderverdeling er wordt gemaakt, mits het totaalbedrag gelijk
blijft en wij naar eigen inzicht de gelden kunnen beheren en besteden.
Wij zijn daarom niet genegen aan de kosten van de sanering bij te dragen. Als
de gemeente dit standpunt handhaaft, beschouwen wij de eerdere mondelinge
privatiseringsovereenkomst als ontbonden, door eenzijdige wijziging van de
voorwaarden door de gemeente. Wij zijn dan niet langer genegen de
privatisering te accepteren.
Door nieuwe feiten over milieu vervuiling veroorzaakt door het infill materiaal
en sporttechnische onderlagen van kunstgrasvelden, is het nog zeer onzeker
of in de toekomst deze velden met het relatief goedkope rubber als infill
materiaal mogen worden aangelegd. Waar eerder de discussie ging over de
gevolgen voor de volksgezondheid van aanwezige PAK in het rubber, dreigt
nu de mogelijke milieu vervuiling nieuwe aanleg veel duurder te maken.
Op dit moment zijn er meerdere leden die a.s. maandag 30 oktober opnieuw
het privatiseringsvoorstel ter sprake willen brengen in de algemene leden
vergadering. Hun voorstel is om definitief af te zien van privatisering. Wij als
bestuur van RSC zijn van mening dat wanneer de gemeente bereid is om de
saneringskosten voor haar rekening te nemen en een schone onderlaag
aanbied, wij de overeenkomst moeten nakomen.
Vertrouwende u hiermee ons standpunt nogmaals duidelijk te hebben
weergegeven, vernemen we graag spoedig uw reactie. Gezien de reeds
geagendeerde jaarvergadering zou een antwoord voor a.s. maandagavond
onrust en een ongewenste wending kunnen voorkomen.

Met vriendelijke groet,
vv RSC Rossum

Benny Tijkotte vrz.

