
 

 

 
 

 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen over recycling van kunstgrasvelden 
 
Rotterdam, 18 april 2019  

 
Geacht college, 
 
Bewonersorganisatie BOCZ uit Charlois trok bij ons aan de bel over kunstgrasmatten van voormalig 
voetbalvereniging TOGR. De vereniging ging in 2013 ter ziele en de voetbalvelden hebben nu een 

andere bestemming gekregen. In november 2018 ging de gemeente aan de slag met het 
verwijderen van de kunstgrasmatten ter voorbereiding van het bouwrijp maken van de grond. De 

bouwgrond wordt in stelling gebracht voor een nieuwe zorginstelling. Tot onvrede van de bewoners 
liggen de kunstgrasmatten echter sindsdien zonder afdekking opgerold in een hoekje van het 
bouwterrein. Zij maken zich zorgen over de mogelijke verspreiding van infill (het materiaal dat 
tussen kunstgrasvezels wordt gestrooid) bij regen of harde wind. Infill is vaak vervuild met zware 
metalen en PAK. Bij navraag bij de gemeente kregen de bewoners te horen dat de 
kunstgrasmatten binnenkort worden opgehaald voor recycling.  
 

In 2018 werden er al vragen gesteld over de verwerking van kunstgrasvelden naar aanleiding van 
tv-programma Zembla. Uit de uitzending bleek dat er misstanden waren bij de recycling van 
kunstgras. In de beantwoording (18bb7932) op vragen van het CDA schreef u dat: ‘naar aanleiding 
van de uitzending van Zembla door Sportbedrijf Rotterdam in samenwerking met de gemeente 
onderzoek is gedaan naar alternatieve verwerkingslocaties voor gebruikt kunstgras, in binnen- en 
buitenland.‘ en ‘Wij willen dat de afvalproducten uit Rotterdam conform de Wet Milieubeheer 

worden verwerkt.’  
 

GroenLinks en CDA zijn van mening dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met recycling van 
kunstgrasvelden. We hebben dan ook de volgende vragen: 
 

1. Wie is er verantwoordelijk voor het afvoeren van kunstgrasmatten? Indien dat een externe 
partij is, wat is dan de rol van de gemeente? 

2. Hoe kan het dat de kunstgrasmatten van voormalig voetbalvereniging TOGR al 5 maanden 
onafgedekt op het bouwterrein liggen?  

3. Wat is uw standaardbeleid voor het verwijderen van kunstgrasmatten, welke periode wordt 
gehanteerd? 

4. Wanneer worden de kunstgrasmatten van TOGR definitief verwijderd? 
5. Doet de gemeente nog steeds zaken met het in opspraak geraakte verwerkingsbedrijf 

Vink? Zo ja, waarom? 

6. Welke bevindingen heeft uw onderzoek inmiddels opgeleverd naar nieuwe 
verwerkingslocaties voor recycling van kunstgras? 

7. Op welke manier zorgt u ervoor dat de Wet Milieubeheer in acht wordt genomen bij het 
verwerken van kunstgras? 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Astrid Kockelkoren    René Segers Hoogendoorn 
GroenLinks     CDA 


