
Rotterdam, 25 juni 2019. 19bb17082

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van de raadsleden A. Kockelkoren 
(GroenLinks) en R.G.C. Segers-Hoogendoorn (CDA) over recycling van 
kunstgrasvelden.

Portefeuillehouder: S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 18 april 2019 steiden A. Kockelkoren (GroenLinks) en R.G.C. Segers-Hoogendoorn 
(CDA) ons schríftelijke vragen over recycling van kunstgrasvelden. (19bb14887)

Inleidend wordt door de raadsleden gesteld:
“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 Sportbearijf 
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.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:
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Vraag 1:
Wie is er verantwoordelijk voor het afvoeren van kunstgrasmatten? Indien dat een 
externe partij is, wat is dan de rol van de gemeente?

Antwoord:
De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van de kunstgrasmatten. De 
gemeente dient hierbij rekening te houden met de eisen en regels die voortkomen uit de 
Wet Milieubeheer. Via toepassing van deze wet wordt een aannemer contractueel 
verplicht om de matten af te voeren naar een erkende (eind)verwerker.

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

Antwoord:
In november 2019 is gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de realisatie van 
de ASVZ en zijn de kunstgrasmatten eruit gehaald. Het was de bedoeling dat de matten 
direct afgevoerd zouden worden Tot voor kort waren er in Nederland twee 
gecertificeerde verwerkers. Eén van deze verwerkers is afgebrand, de andere verwerker 
is gestopt omdat de brandweer de vergunning heeft ingetrokken. Hierdoor was er een 
acuut probleem voor het afvoeren van kunstgrasmatten. Na onderzoek is gebleken dat 
er in Denemarken een verwerker actief is die een bewezen concept heeft. Na een 
bezoek van een gemeentelijke projectleider aan dit bedrijf is geconstateerd dat dit bedrijf 
voor 9907o oud kunstgras geschikt maakt voor hergebruik. Hiertoe heeft de aannemei 
voor het bouwrijp maken van de ASVZ dit bedrijf gecontracteerd om de 
kunstgrasmatten op te halen en te recyclen. Dit proces heeft enige maanden in beslag 
genomen. Voor het afvoeren van de matten is gewacht op de aanleg van een tijdelijke 
bouwweg omdat het niet gewenst was dit via de Charloisse Lagedijk te transporteren in 
verband met gevoeligheid bij bewoners. De matten zijn inmiddels afgevoerd.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar 
de gezondheidsrisico’s van kunstgrasmatten (zie onderstaande link). Volgens dit 
onderzoek is er geen sprake van gezondheidsrisico’s. Echter, om zeker te weten dat er, 
na het verwijderen en opslaan van de kunstgrasmatten op in dit geval de ASVZ-locatie, 
geen verontreiniging is achtergebleven, zal een toplaag onderzoek gedaan worden op 
een NEN-pakket (o.a. zware metalen en PAK). Tevens zal het grondwater onderzocht 
worden.

https://www.rivm.nl/publicaties/beoordelinu-qezondheidsrisicos-door-sporten-op-
kunstqrasvelden-met-rubberqranulaat
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Vraag 3:
Wat is uw standaardbeleid voor het verwijderen van kunstgrasmatten, welke 
periode wordt gehanteerd?

Antwoord:
De gemeente heeft geen standaardbeleid met betrekking tot het verwijderen van 
kunstgrasmatten. De intentie is in ieder geval om de matten in dezelfde werkweek af te 
voeren. Daarnaast is er als harde eis opgenomen dat de matten binnen 12 maanden 
verwerkt moeten zijn.

Vraag 4:
Wanneer worden de kunstgrasmatten van TOGR definitief verwijderd?

Antwoord:
De matten zijn in week 23 en 24 verwijderd.

Vraag 5:
Doet de gemeente nog steeds zaken met het m opspraak geraakte 
verwerkingsbedrijf Vink? Zo ja, waarom?

Antwoord:
De gemeente Rotterdam doet geen zaken meer met verwerkingsbedrijf Vink.

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

Antwoord:
Zoals eerder al aangegeven is in Denemarken een verwerker gevonden die een 
bewezen concept heeft voor het recyclen van kunstgras. Zij verwerken gebruikte 
kunstgrasmatten met infill-materiaal tot grondstof voor hergebruik in onder andere de 
GWW-sector (zoals: bermpaaltjes, e.d.). Zij claimen tot 990Zo van oud kunstgras 
geschikt te maken voor hergebruik. Zij gebruiken een techniek, waarbij de complete 
matten gedroogd worden, waarna de componenten worden gescheiden.

Vraag 7:
Op welke manier zorgt u ervoor dat de Wet Milieubeheer in acht wordt genomen bij 
het verwerken van kunstgras?
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Antwoord:
In de Wet milieubeheer worden regels gesteld voor het afgeven en het ontvangen van 
afvalstoffen. De ontdoener mag de afvalstoffen slechts afgeven aan diegene die hiervoor 
bevoegd is. Op het moment dat er sprake is van het afvoeren van kunstgras ziet de 
gemeente erop toe dat dit plaatsvindt door een erkende verwerker.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

secretarfs, De bun leesten
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