
 

 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 15 maart 2019 

 

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Actieve acquisitie circulair kunstgrasverwerkingsbedrijf’ 

 

Geacht college, 

In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn bij diverse sportverenigingen kunstgrasvelden aangelegd. Als 
gevolg van o.a. het initiatiefvoorstel ‘Buitenkans Verzilveren’ zal het aantal verder toenemen. 

Kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig en zijn op een gegeven moment aan vervanging toe. 
Door de grote toename van het aantal kunstgrasvelden (landelijk gezien), zal de afvalstroom van 
oude kunstgrasvelden in de toekomst toenemen. Kunstgras bestaat uit diverse componenten. Deze 
componenten moeten, conform sectorplan 84 van Landelijke Afvalbeheersplan (LAP3), in het 
afvalstadium worden gescheiden en verwerkt.  

Ondanks de recycleverplichting wordt er in ons land weinig tot niets gedaan aan de recycling van 
kunstgrasvelden. De rollen kunstgras stapelen zich vooral op bij de twee bedrijven die zich 
bezighouden met de ‘recycling’ van kunstgras in ons land. Dit bleek uit journalisitiek onderzoek en 
een televisie-uitzending van Zembla in september 2018. Daarnaast zijn hierover ook meer berichten 
in andere media verschenen (zie bijgevoegde links). Er ligt dus een uitdaging om de stapels kunstgras 
van nu en in de toekomst te recyclen en het materiaal weer nuttig te (her)gebruiken. Dit is een 
uitdaging die het bedrijfsleven in eerste instantie moet oppakken. Een recyclebedrijf uit Denemarken 
(Re-Match) voert nu gesprekken met gemeenten in regio Tilburg om zich te vestigen. Het nieuw te 
vestigen bedrijf zal voor 40 tot 50 personen werkgelegenheid bieden.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, naast kunstgrasvelden, ook veel duurzame ambities. Om 
duurzaam ondernemen in de stad (verder) te stimuleren, zullen circulaire economische activiteiten 
actief moeten worden opgezocht.  

D66 ziet in bovengenoemde ontwikkeling een kans om een circulair bedrijf naar ‘s-Hertogenbosch te 
halen en daarmee de economie te verduurzamen, werkgelegenheid te creëren en het probleem van 
de groeiende kunstgrasstapels op te lossen. Daarom heeft D66 de volgende vragen: 

1. Welke concrete inspanningen onderneemt het college momenteel om ondernemingen, zoals 

bijvoorbeeld bovengenoemd circulair kunstgrasverwerkingsbedrijf, op het gebied van 

circulaire economie naar ’s-Hertogenbosch te halen? 

2. Bent u het met D66 eens dat het duurzaam ondernemende karakter van onze gemeente kan 

worden versterkt met de vestiging van een recyclebedrijf? En zo nee, waarom niet? 

3. Zo ja, gaat het college actieve acquisitie, of andere stappen, ondernemen om dergelijke 

bedrijven naar ‘s-Hertogenbosch te halen?  

 

Met vriendelijke groet, 



 

Inge Visschedijk 

Geert Verbruggen 

Fractie D66 ’s-Hertogenbosch 

 

Links: 

https://nos.nl/artikel/2250062-bedrijven-sjoemelen-met-recycling-kunstgrasvelden.html 

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-onthult-recyclingbedrijven-kunstgras-overtreden-

structureel-milieuregels 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2944038/Dongen-nog-zeker-twee-jaar-opgescheept-met-

berg-kunstgrasmatten-van-TUF-Recycling 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/deense-kunstgrasmattenverwerker-wil-fabriek-bouwen-in-

brabant~a68b13e5/ 

https://www.bd.nl/bommelerwaard/10-miljoen-kilo-versleten-kunstgras-uit-hedel-en-velddriel-kan-

niet-terug-naar-dongen-dan-maar-naar-denemarken~a60cc9f2/ 
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