Deel II
Status mei 2019 Recycling van Kunstgras
Duurzaamheid
Zorgplicht kunstgras
RVO SIBR innovatie call

•

Marcel Bouwmeester

•
•

VSG (VSG normalisatie commissie)
Gemeente Utrecht

Deze presentie is een vervolg op de presentatie
recycling van kunstgras versie maart 2019
https://sportengemeenten.nl/wpcontent/uploads/2019/02/Marcel-Bouwmeester.pdf
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De wereld van kunstgrasrecycling op z’n kop

Uitzending van Zembla "De Kunstgrasberg"" van woensdag 12 september 2018
•
•

11 oktober 2018
10 november 2018

Grote brand firma Tuf recycling
Firma Vink Barneveld stopt met innemen kunstgras

Geen Nederlandse recycling bedrijven meer beschikbaar.
De markt maakt zicht grote zorgen over de gevolgen.
(Politiek) Kamervragen aan Stientje van Veldhoven Staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat.
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/beantwoording-kamervragen-betreft-illegale-praktijken-rondom-recycling-van-kunstgras

Kunstgras recycling raakt:
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
• Ministerie Milieu van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Tot eind 2018
1.600.000 m2 -1.800.000 m2 kunstgras verwijderd
Komt meer op: ca. 61.000 – 75.000 ton kunstgras/zand/infill
Totaal (geschat) nog 140.000 ton kunstgras/ zand/infill in opslag
Verwerkingscapaciteit :
Vink 35.000- 40.000 ton / jaar
Tuf recycling 20.000 ton / jaar
Re-Match voor Nederlandse markt 10.000 ton beschikbaar
Door diverse oorzaken nemen Vink en Tuf niet meer in. Vink verwerkt nog wel haar
eigen voorraad
Moeizame afzet reststromen (rubber, zand, kunstgras) status eind 2018

23 mei 2019
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En nu 2019?
2019 gepland in NL ca. 2.000.000 m2 = 73.000 – 85.000 ton kunstgras
opruimen/renovatie
Ca. 150 – 200 st (renovatie) kunstgras voetbalvelden
Ca.
50 st. hockeyvelden
Ca.
150 st. tennisbanen
Ca.
40 st. korfbalvelden / honkbal / cricket
Ca.
50 st. overige zoals trapvelden / Cruijff courts, valondergronden, ect
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Het probleem van kunstgrasrecycling is door de Zembla uitzending
op de kaart gezet.
De VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) hebben
hebben samen met de betreffende ministeries op dit gebied intensief samengewerkt.
Het probleem van recycling van kunstgras past ook in het sportakkoord. ( duurzaamheid vraagstukken /
circulaire materialen en dus een kleinere CO2 voetafdruk) Het vergroten van het aandeel gerecycled, circulair
(sport)materiaal biedt grote kansen om een afvalprobleem op te lossen en de CO2 voetafdruk van de
sportsector te verkleinen. Het potentieel aan CO2 reductie via circulaire materialen wordt in de komende
jaren verder uitgewerkt.
Via diverse presentaties, kennisdagen en branche overleggen: kennis en bewustwording overdracht,
probleemstelling en oproep tot hergebruik kunstgras infill zand en inzet van vrijgekomen kunstgras recycling
afvalproducten.
Met als resultaat:
•
Bewustwording bij de gehele branche “” betreffende het kunstgras recycling probleem “”;
•
Ontwikkeling tot een BSNC keten convenant verwerking kunstgrasmatten;
•
In veel bestekken en werkomschrijvingen wordt recycling zand opgenomen als verplichting;
De vraag naar recycling infill zand is enorm toegenomen met de kans dat er “”mogelijk”” een tekort
gaat ontstaan;
•
Veel opdrachtgevers kopen bewust producten vanuit de kunstgras recycling industrie;
•
Versnelde (door) ontwikkeling van nieuwe kunstgras recycling bedrijven;
•
Eigenaren zijn “”beter”” op de hoogte (of kunnen dit eenvoudig vinden) over regelgeving wet
milieubeheer met betrekking tot een afvalproduct als kunstgras ;
•
Versnelde ontwikkeling en toepassing van recycling producten afkomstige van de kunstgras recycling
industrie;
•
SBIR innovatie call vanuit RVO: oproep Milieuvriendelijke sportvelden;
De BOSA (subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud van Sport Accommodaties’) wordt waarschijnlijk
aangevuld met een categorie die voorziet in stimulering van circulaire materialen.
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Eind 2018 :

Status recycling kunstgras mei 2019

Gemax heeft eind 2018 tot februari 2019 in opdracht van ministerie I&W een verkenning
gedaan naar: recycling en verwerking van kunstgras
De verkenning richtte zich op:
 Een verkenning van verwerking van kunstgras in (noordwest) Europa
 De huidige stand van verwerking en nieuwe initiatieven in Nederland
 Het vaststellen van mogelijkheden en randvoorwaarden voor recycling in Nederland
Bestaande kunstgras recycling bedrijven in 2018
• Vink te Barneveld; gestopt eind 2018
• Tuft Recycling te Dongen; brand en grote problemen doorstart
• Re-match te Denemarken: tot eind 2018 had het een relatief klein marktaandeel t.o.v.
Vink en Tuf Recycling.
Nieuwe initiatieven volgens rapport Gemax (februari 2019)
• Kunstgras Alliantie
• Re-match (zie boven)
•
•
•

Afvalzorg (Granuband en Art Grass Recycling)
Topgrass
ASIE

Status mei 2019 Recycling van kunstgras

7

Vink B.V. Barneveld

Langs spoor Amersfoort – Apeldoorn status Vink 27-08-2018

Langs spoor Amersfoort – Apeldoorn status Vink 13 mei -2019
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Vink B.V. (Barneveld)
Vink BV is volop kunstgras aan het recyclen / opruimen!
(Dit betreft de kunstgras rollen nog in opslag vanaf 2018 en eerder)
Vink neem geen kunstgras meer in, dit kans dat dit (op termijn)
gaat gebeuren is erg klein. Firma Vink is op dit moment
niet aan het investeren in kunstgras recycling.
Recycling materialen (kunstgras vezels worden voornamelijk verkocht als
omhulling van drainage materialen. (de vraag naar dit product is goed,
afzet is goed). Als Vink definitief stopt zal de vraag er nog steeds zijn.
De kans is groot dat een andere kunstgras recycling firma, Grainplastics
zal voorzien van kunstgras vezels afkomstig uit de kunstgras recycling
industrie.
Vink heeft zijn voorraad recycling SBR infill verkocht. Er is vraag naar dit
product.
Er is gezeefd recycling infill zand aanwezig. Alleen moet dit zand
gedroogd worden hier moet in geïnvesteerd worden. (drooginstallatie)
Het drogen gebeurd (op dit moment) te kleinschalig.
Dit is erg jammer omdat de markt vraagt naar kunstgras recycle infill
zand.
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TUF Recycling (Dongen)
Er ligt kunstgras en zand/rubber op opslag bedrijventerrein Tichelrijt te Dongen en een boerenerf
aan de Prinses Beatrixstraat te Hedel. (Hedel valt onder gemeente Maasdriel) De gemeente
Maasdriel heeft de eigenaren van het terrein een dwangsom opgelegd.
Gemeente Dongen is 15 mei 2019 een aanbestedingsprocedure gestart voor het opruimen van het
terrein van recyclingbedrijf Tuf.
In totaal volgens deze aanbesteding 7.557 ton infill SBR gemengd met zand).
De gemeente is de aanbesteding gestart voor dat opruimwerk. (
7557 ton = 7557.000 kg. (mix SBR/infill zand) (dit komt overeen met infill van ca. 25 voetbal
kunstgrasvelden)
De sluitingsdatum van de aanbesteding is
28 juni, de opdracht start vervolgens op 24 juli.
De opdracht omvat het afvoeren van de tonnen infill
van het buitenterrein op de locatie van Tuf in Dongen.
"De infill dient te worden afgevoerd naar
een voor opslag, of voor opslag en verwerking
van de af te voeren infill vergunde inrichting
ingevolge de Wabo", luidt de omschrijving.
Positief: mogelijk is het (na reiniging) op tijd gereed voor toepassing nieuwe kunstgrasvelden.
(recycling infill zand)
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Re-Match (Herning)
Re-Match heeft zich gespecialiseerd in kunstgras Recycling.
Het bedrijf zit in het Deense Herning en is 20.000 vierkante meter groot.
Het grootste deel van de faciliteit wordt niet ingenomen door machines en fabricage, maar
door de opslag van de aangeleverde en nog niet verwerkte matten en het verwerkte product.
Beide worden droog en onder dak opgeslagen. De installatie werkt nu zes dagen lang 24 uur
per dag. In deze fabriek recyclet Re-Match complete rollen kunstgras en brengen alle
componenten terug als nieuwe grondstof: kunstgrasvezel, backing, zand en natuurlijk rubber
infill.
Totaal verwerkingscapaciteit 40.000 ton. (locatie Herning)
waarvan ca. 30.000 ton voor Nederland. De rest komt uit Denemarken
en omliggende landen. De Kunstgrasrollen die Re-Match inneemt worden
eerst tijdelijk opgeslagen op een (vergunde) opslag locatie in Vijfhuizen.
GP Groot in Vijfhuizen is een strategische partner waar Re-match
het kunstgras tijdelijk opslaat. Daarna worden ze per partij afgevoerd naar
Herning (Denemarken). Transportafstand ca. 800 km.
Onder een kennisgeving aan het ILenT. (Inspectie Leefomgeving en Transport)
Dit i.v.m. Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De EVOA
(Verordening (EG) Nr. 1013/2006)
Re-Match heeft aangegeven om in Nederland een nieuwe recycling fabriek te openen.
Dit is positief. Dit scheelt weer C02. (800 km transport is een belangrijk minpuntje, nu en op
termijn)
Re-Match beschikt over een ETV-certificaat (wat garant staat voor een gecontroleerd proces)
Voor meer informatie lees: Re-Match Green paper kunstgras recycling
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Kunstgras Alliantie (oude naam)
GBN Artificial Grass Recycling (nieuw naam)
GBN Artificial Grass Recycling werkt op dit moment aan de volgende
stappen:
 Inname kunstgras seizoen 2019
 Bouw recyclingfabriek










GBN Artificial Grass Recycling officieel is opgericht.
De vergunningaanvraag voor de bouw van de nieuwe verwerkingsfaciliteit in Amsterdam
is ingediend.
In Hoorn neemt GBN Artificial Grass Recycling kunstgrasvelden in voor tijdelijke opslag.
Deze zullen op termijn naar Amsterdam gebracht worden.
Het terrein van Grondstoffen Recycling Hoorn is gelegen aan de Schelphoek 1 in Hoorn
en beschikt over de benodigde milieuvergunning, vloeistofdichte voorzieningen en ruim
ingerichte op- en overslagfaciliteiten.
Werken van benodigde vergunningen voor de definitieve locatie voor de
recyclingfabriek. De beoogde locatie ligt aan de Santoriniweg in het Amsterdamse
havengebied: midden in het zogenoemde circulaire cluster waar verschillende circulaire
bedrijven actief zijn.
De recyclingfabriek is “”straks”” onder gelijke voorwaarden beschikbaar voor iedere
leverancier, aannemer en opdrachtgever in Nederland. Opdrachtgevers kunnen via hun
aannemer en/of leverancier het kunstgras laten innemen en verwerken bij de Alliantie,
of indien gewenst ook rechtstreeks de kunstgrasvelden aanbieden.
De recyclingfabriek biedt na opening ruim voldoende capaciteit voor alle
kunstgrassportvelden die in Nederland jaarlijks vervangen worden . (bron: GBN)
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TopGrass
TopGrass realiseert outdoor sportfaciliteiten. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor
kunstgras. TopGrass is hierdoor meer een aannemer dan een recycling firma.
Volgens het Gemax rapport: heeft TopGrass het voornemen om een installatie te ontwikkelen
voor de recycling van kunstgras. Uitgangspunt is de technologie van Vink, et aanpassingen op
basis van nieuwe inzichten. Men mikt op een capaciteit van ongeveer 30kton.
Status: Mei 2019
De bovengenoemde 1e doelstelling was op te korte termijn te hoog. Een kunstgras recycling
straat op zetten (met partners) is een complex proces. Het idee was om in te zetten op:
Pyrolyse “”een oplossing van een deel van de kunstgras recycling problematiek””
TopGrass heeft aangegeven dat ze dit jaar geen kunstgras innemen. Ze houden de markt in de
gaten en kijken naar nut en noodzaak en is er sprake van een meerwaarde model.
Pyrolyse (op)lossing, ontleding: uit elkaar halen met vuur) ook wel kraken of (foutief) droge
destillatie genoemd, is een proces waarbij organisch materiaal wordt ontleed door het te
verhitten tot hoge temperaturen (200 - 900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen,
waardoor grote moleculen worden afgebroken tot kleinere.
Met een snelle vorm van pyrolyse is de nuttige stof Carbon Black
terug te winnen uit oude autobanden / kunstgras infill materialen.
Dit proces staat nog in de kinderschoenen.
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ASIE Estonia
Advanced Sports installations is een Bedrijf uit Estonia en
deze aannemer heeft meer in Europa meer dan 1200 voetbalvelden
gebouwd en meer dan 300 velden opgeruimd.
is geïnteresseerd in de Nederlandse markt, mits correcte prijzen gehanteerd worden: namelijk
kosten die gepaard gaan met goede recycling. ASIE verkent de mogelijkheden om met lokale
Nederlandse partijen in recycling te investeren. Er is een locatie beschikbaar van een partner waar
recycling kan worden opgestart. Apparatuur voor recycling is al beschikbaar (in Estland) en ASIE
claimt binnen 6-8 weken “circulaire” recycling te kunnen starten. De betreffende plant heeft een
capaciteit van 800 kg/uur. Het betreft een eerste stap, ASIE opteert voor meerdere mobiele
installaties die in Europa worden ingezet. Daarmee moet recycling van alle materialen mogelijk
worden gemaakt (geotextiel, demping, gras en infill). Voor SBR bekijkt ASIE toepassing in asfalt,
isolatie, elastische onderlaag en als nieuwe infill.
Status: Mei 2019
Deze firma heeft (zover mijn netwerk kan nagaan) geen velden in Nederland
gebouwd of opgeruimd. Ze werken voornamelijk (tot nu toe) buiten Nederland.
Ze hebben een eigen kunstgras recycling concept “”het ARENA concept.
Een machine die kunstgras oprolt en in combinatie met een mobiele uitklopt en
scheiding installatie. (die het infill op locatie kan scheiden)
Ze bieden een ander soort “”recycling”” concept.
Een on-site recycling. Dit concept sluit tot nu toe nog niet aan op de wensen van Nederlandse
sportveldeigenaren. Het hergebruik van kunstgrasvelden en direct hergebruik van infill op locatie.
De Nederlandse milieu wetgeving “”kunstgras is een afval”’ en de NOC&NSF normen maakt dit
concept lastig te vermarkten in Nederland. Hergebruik van kunstgras voor sportvelden heeft
technisch veel nadelen. Afvoer van vrijgekomen kunstgras moet volgens wet Milieubeheer.
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Advanced Sports installations staat op de VIHB lijst. Het is bij ons onbekend waar ze hun kunstgras
daadwerkelijk recyclen. Dit moet met Nederlands kunstgras conform LAP 3.
Grensoverschrijdend transport van afgedankt kunstgras moet volgens EVOA (Europese Verordening
Overbrenging Afvalstoffen). Het bevoegd gezag hiervoor is de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT)
In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) zijn
voorschriften opgenomen voor de verwerking
van afgedankte kunstgrasvelden.
De verwerking van kunstgras in Nederland moet
voldoen aan de minimumstandaard uit het
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). De infill en
kunststoffen waaruit het kunstgras bestaat
moeten zo veel mogelijk gescheiden worden. De minimumstandaard voor de verwerking van deze
gescheiden materialen is voornamelijk recycling.
In het LAP wordt dit nader toegelicht:
https://lap3.nl/publish/pages/120693/lap3_sp84_overige_recyclebare_monostromen_28_12_2017.pdf.
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En hoe verder? Gezamenlijk oplossen

Afzet zand en rubber is grootste (gewicht) component na verwerking
kunstgrasvelden.
Gebruik bewust producten afkomstig van de kunstgras recycling.
Hergebruik stimuleren!
23 Mei 2019
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Inzet hergebruikt infill zand!
Er is ervaring met inzet oud invulzand uit oude kunstgrasvelden
•
Gewassen zand wat voldoet aan AW-2000
Voldoen aan normering NOC*NSF
•
•
Voldoende droog aangeleverd
Afgelopen voorjaar zijn er een aantal kunstgrasvelden ingestrooid met
Vrijgekomen instrooizand. De ervaringen zijn goed.

De branche is erg positief over deze ontwikkeling
Het blijft belangrijk om alert te blijven op de kwaliteit van het recycling
Instrooizand. (vraag naar een partij keuring)
Recycling infill zand blijven voorschrijven in bestekken en PVE.
Het toepassing van nieuw infill instrooizand is eenvoudiger
(technisch en proces) en heeft minder risico, maar daarmee lossen
we als branche, het kunstgras afval probleem niet op.
Prijs recycling infill zand is op dit moment (mei 2019) +/- gelijk aan nieuw infill zand *
(* Afhankelijk van locatie en transportafstand en beschikbaarheid)
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Aandachtpunten kunstgras verwijderen (onderdeel van zorgplicht)
Zorgplicht conform: Artikel 13 Wet Bodembescherming (Wbb).
•

Maak goede afspraken met de aannemer / recycling bedrijf over wijze van verwijderen
van kunstgras;

•

Maak voor het verwijderen het kunstgras vochtig; voorkomen stofvorming;

•

Rolbreedte van de kunstgrasrollen ca. 2,0 - 2,10 m. (i.v.m. breedte vrachtwagen)

•

Laat kunstgras niet te lang in depot liggen, snel afvoer naar erkende verwerker;

•

Zorg voor afzetten van de kunstgrasrollen door b.v. bouwhekken (voorkomen dat
kinderen op de rollen klimmen)

•

Zorg voor het schoonhouden van transportroute (vrijgekomen kunstgrasrollen ) tussen
kunstgrasveld en depot.

•

Leg de kunstgrasrollen op een scheidingsvlies (voorkomen micro-plastic verspreiding)

•

Gebruik vrachtwagen die onderweg (naar recycling bedrijf) geen micro-plastics verliezen.

•

Na verwijderen van kunstgrasrollen depot ruimte direct opruimen /schoonmaken;
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Eigenaren van kunstgrasvelden hebben bij renovatie of nieuw aanleg in 2018 vaker een
andere infill gekozen dan SBR

EUROPESE ONTWIKKELINGEN ROND INFILL EN MICROPLASTICS
•

Datum 19 maart 2019 de Europese Commissie heeft het Europees Agentschap voor chemische
stoffen (ECHA) gevraagd een nieuwe REACH-beperking te ontwikkelen voor het gebruik van
opzettelijk toegevoegde microplastics

•

ECHA motiveert zijn plan door erop te wijzen dat zeer kleine deeltjes plastic materiaal (tussen 1 mm
en 5 mm) schadelijk zijn voor het milieu.

•

Rubber- en synthetische infill dat wordt toegevoegd aan kunstgrasvelden valt ook onder de
reikwijdte van de voorgenomen restrictie Als het wordt goedgekeurd, zijn alle vormen van rubberen
en plastic infill (voornamelijk voetbalvelden) verboden worden om te gebruiken in
kunstgrassystemen.

•

Als kunstgras slijtage ook bij deze beperking hoort dan hebben alle kunstgras sportvelden met deze
“”mogelijk”” nieuwe beperking te maken.

•

Met de openbare raadpleging wil ECHA informatie ophalen over de impact van de voorgenomen
beperking om een advies voor te bereiden voor de Europese Commissie.
Dit advies wordt opgesteld na de deadline van 20 september 2019 en wordt door de commissie in
behandeling genomen in maart 2020. In september 2020 wordt een besluit genomen.

•
•

Vereniging Sport en Gemeenten heeft een reactie ingediend
op de openbare raadpleging van het Europees Agentschap
voor chemische stoffen (ECHA),
Hier kunt u de reactie van de VSG lezen:

https://sportengemeenten.nl/dossiers/dossier-kunstgras-en-milieu/

•

Ook andere partijen in Nederland, zoals de KNVB en ESTC, hebben
ook een reactie gegeven.

Nationaal klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord brengt ook voor de sportsector een flinke ambities met zich mee.
•
•
•

In 2050 moeten alle sportaccommodaties (1) CO2-arm(2) zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95%
reductie ten opzichte van 1990;
In 2030 moet 49% CO2- reductie gerealiseerd zijn;
In 2021 wordt naar verwachting een norm opgesteld voor de energieprestatie van gebouwen waar ook alle
sportaccommodaties vanaf 2050 aan zullen moeten voldoen.

Om dit te bereiken zullen vanaf 2020 ca. 300 (3) sportaccommodaties per jaar CO2 arm of CO2 neutraal moeten
worden gemaakt. (totaal 9000 sportaccommodaties)
Om dit wereldwijde doel te halen, moet elk land zijn eigen maatregelen nemen. In Nederland werken we daarom
met elkaar - overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – aan een nationaal Klimaatakkoord.
1 CO2 reductie op alle sportaccommodaties betreft het energiegebruik van de gebouwen op sportterreinen of
gebouwen waarin gesport wordt (niet zijnde gymzalen). Het gaat daarbij om gemeentelijke én commerciële
accommodaties.
2 Onder CO2-arm verstaan we: er wordt optimaal energie bespaard en de gebruikte energie dient vrij te zijn van
fossiele brandstoffen en dus duurzaam te worden opgewekt.
3 Hiervan zullen er ongeveer 200 in gemeentelijke eigendom en zo’n 100 in overig eigendom zijn.
Vraag:
Hoe gaan gemeenten / eigenaren/stichtingen/ sportbedrijven /
sportverenigingen dit nu (praktisch) realiseren?
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Hoe gaan we nu de C02 reductie van sportvelden vaststellen.
Bij gebouwen gebeurd dit anders (andere tools) dan bij natuurgras of kunstgras
sportvelden.
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C02 reductie vaststellen sportvloeren
De benodigde tools om op een goede wijze de C02 reductie vast te stellen en hierop aan te besteden moet
versneld ontwikkeld worden;
De BSNC is al vanaf 2015 bezig met een duurzaamheid label kunstgras (werkgroep)
KIWA ISA sport en SGS intron hebben samen voor deze werkgroep een “”concept”” impacttool ontwikkelt.
Met de impacttool kan het milieuprofiel berekend worden. Deze tools zit nog in een test fase.
Deze BSNC werkgroep heeft ook vastgesteld dat DuboCalc “”op dit moment”” niet toereikend is voor sportvelden.
DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot
graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. De
methode is gebaseerd op de rekenmethodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) gespecificeerd in de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc volgt updates van deze bepalingsmethode

Door de C02 berekening en vaststellen van de LCA en MKI gaat aanbestedingen niet alleen complexer maar ook
duurder worden;
Verstandig is dat leveranciers & aannemers (MKB) zich ook voorbereiden op dit feit. (andere complexe vormen
van aanbesteden, naast kwaliteit vraagstukken ook duurzaamheid vraagstukken)
Mijn advies aan sportaccommodatie eigenaren is bij vaststellen nieuwe investering of MJOP /MOP budgetten hier
”rekening”” mee te houden.
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We zien bij renovatie, aanleg en beheer van sportaccommodaties dat de budgetten niet meer toereikend zijn.
Alleen een prijs indexering is niet meer voldoende.
Zowel bij kunstgrasvelden als natuurgrasvelden
Dit komt door de vele maatschappelijk veranderingen:
•
Klimaat akkoord;
•
Green Deal;
•
Zorgplicht / microplastics verspreiding;
•
Duurzaamheid / recycling problematiek;
•
Klimaat adaptatie / watertoets;
•
Hittebestrijding / flora en fauna compensatie.

Waar komt dit geld vandaag ?

1 Kunstgrasveld heeft het gebruik (aantal
uren gebruik) van meer dan 3
natuurgrasvelden. De milieudruk van 3
natuurgrasvelden is groter dan 1
kunstgrasveld

SBIR oproep Milieuvriendelijke sportvelden
•

1 april start SBIR oproep Milieuvriendelijke sportvelden

Doel van een SBIR of wel 'Small Business Innovation Research' is om innovatieve oplossingen (versneld) te laten
ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken
De oproep is voor 2 thema’s:
 Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden;
 Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden;
Hoe werkt SBIR?
•
SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste
plannen doorgaan. Een overheidsdienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget
beschikbaar. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun
product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen (fase
3), de overheid kan als eerste klant (launching customer) de innovatie toepassen.
•

Bij de competitie voor een hoogwaardig recyclebaar kunstgras sportveld gaat het in totaal om een bedrage
van 1.75 miljoen Euro, waarvan een kwart miljoen voor een haalbaarheidsonderzoek in fase 1 en 1,5
miljoen voor fase 2 van de competitie ofwel de prototype-ontwikkeling. Per prototype wordt maximaal €
400.000 uitgekeerd.

•

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-milieuvriendelijke-sportvelden

Er is dus geld voor innovatie dus marktpartijen, aannemers en leveranciers grijp uw
kans.

