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BELANGRIJKE MEDEDELING

Geachte wethouder(s) sport (en gezondheid),
Het televisieprogramma ZEMBLA, zond gisteren (woensdag 12 september) een vervolg op eerdere
uitzendingen over kunstgras met de titel: De kunstgrasberg. Hierdoor is mogelijk weer veel
aandacht van andere (lokale) media en voetbalclubs en kunnen uiteenlopende vragen ontstaan.
In de uitzending volgt ZEMBLA het proces van afvoeren en verwerken van oude kunstgrasvelden.
Gemeenten betalen als “ontdoener” daar ook voor.
De uitzending is voor ons aanleiding om u als gemeenten per omgaande te informeren over de
processen en procedures die bij het vervangen van kunstgrasvelden verplicht en indien van
toepassing wellicht ook wenselijk zijn waar het gaat over recycling. Voor alle duidelijkheid, het
gaat in deze uitzending niet over een beschuldigende vinger in de richting van gemeenten in
deze.
Procedure
Bij renovatie van kunstgrasvelden komen diverse materialen vrij. Deze materialen worden
opgeslagen, afgevoerd naar een verwerker, of opnieuw toegepast in het kunstgrasveld. Wanneer
sprake is van een afvalstof, zoals de vrijgekomen kunstgras toplaag met of zonder infill, moet de
zogenoemde “ontdoener” (vaak een gemeente) rekening houden met de eisen en regels die
voortkomen uit de afvalstoffenwetgeving i.c. de Wet Milieubeheer.
De Wet Milieubeheer geeft definities aan, onder meer voor het begrip wat een “afvalstof” is. Een
onderdeel van de Wet milieubeheer gaat specifiek over afvalstoffen. Hierin worden alle aspecten
voor het afvoeren en beheer van afvalstoffen geregeld. Dit betreft zaken als vergunningverlening,
doelstellingen, melding/registratie en het exporteren van afval. Diverse zaken zijn nader
uitgewerkt in besluiten en regelingen. Zo is het melden en registreren van afvalstoffen nader

uitgewerkt in het “Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” en de
bijbehorende regeling. Een regeling op Europees niveau is van directe toepassing, zoals de
Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen.
De gemeente heeft als “ontdoener” de verplichting om via de wet milieubeheer zich te ontdoen
van een afvalstof. De meeste gemeenten nemen in een bestek of werkomschrijvingen hierover
eisen op, waaronder het afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Als een hoofdaannemer bijvoorbeeld een nieuw kunstgrasveld gaat aanleggen en daarbij het oude
veld vervangt, brengt de hoofdaannemer namens de eigenaar het afvalproduct bij een erkende
verwerker, of de ontvanger. Als de ontvanger het afvalproduct accepteert volgens de beschreven
procedure (begeleidingsbrieven en erkende verwerker) dan is de “ontdoener” vanaf dat moment
gevrijwaard van het afval en verdere verplichting. Juiste documenten en registratie van
hoeveelheden zijn daarbij een belangrijke vorm van bewijslast. De erkende verwerker neemt bij
inname de juridische verplichting van het afval product dan dus over. Het is belangrijk dat de
erkende verwerker op de VIHB-lijst (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars)
staat als inzamelaar.

Wat de erkende verwerker er mee doet is niet aan de gemeente. Diverse gemeenten denken
echter wel na over de kunstgrasafvalproblematiek. Zo zijn er gemeenten die bewust een
restproduct van het kunstgrasrecyclingproces kopen in het kader van de circulaire economie.
Zogenaamde kantplanken zijn daarvan een goed voorbeeld. Vereniging Sport en Gemeenten
stimuleert dit ook. Dat dit nog niet afdoende is als totale oplossing lijkt evident, echter de vraag
naar circulaire producten vanuit de opdrachtgevers i.c. de gemeenten is er zeker. De markt moet
dit nu verder en bij voorkeur versneld oppakken.
Informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending met vragen te maken kunt
krijgen van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten.
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een
dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB
terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37
38 055. Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd.
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