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Schriftelijke vragen aan het college

Datum: 31 december 2018
Onderwerp : Vervanging kunstgrasmatten Sportpark Ter Eem
Aanleiding:
Uw college heeft aangekondigd dat komende zomerperiode overeenkomstig
een raadsbesluit uit 2017 twee toplagen van kunstgrasvelden worden
vervangen op Sportpark Ter Eem. Aan dat besluit ging een uitgebreid
raadsdebat vooraf over de mogelijk schadelijke gevolgen dat het gebruik van
met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden met zich meebrengt.
Jammergenoeg kende de uitkomst van dat debat niet de door ons gewenste
afloop. Daar hebben we ons bij neer te leggen en wij zouden het onderwerp
nu niet opnieuw aan de orde stellen als er geen nieuwe informatie over
kunstgrasvelden bekend zou zijn geworden. Zo kwam het RIVM afgelopen
zomer met het advies de norm voor de toegestane hoeveelheid
kankerverwekkende PAK’s maar liefs 65 keer te verlagen. De grens ligt nu op
17 mg PAK’s per kg infill, maar dat is nog steeds beduidend hoger dan de
norm van 1 mg per kg die sinds 2015 in Brussel ligt te wachten op Europese
besluitvorming. Het is bekend dat een beroep op dit gezondheidsaspect bij u
en de meerderheid van de raad geen gehoor vindt, maar er doet zich een
ander probleem voor. Er zijn in ons land twee bedrijven die zich bezighouden
met het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten, te weten de Barneveldse
afvalverwerker Vink en het Dongense TUF Recycling. Die bedrijven blijken
zich schuldig te maken aan ernstige milieudelicten. Zo worden de
kunstgrasmatten illegaal opgeslagen op de eigen terreinen en zelfs daarbuiten
gedumpt. In de uitzending van NOVA is ook gemeld dat er in Europa
momenteel slechts één bedrijf is dat gebruikte kunstgrasmatten op een
doeltreffende wijze recycled. In dit verband leggen wij u onderstaande vragen
voor.

De vragen:

1. Heeft u kennis genomen van de NOVA-uitzending d.d. 12 september 2018 waarin
de illegale praktijken van de afvalverwerkers Tuf Recycling en Vink inzake de verwerking van kunstgrasmatten werden aangetoond?
2. Bent u met ons van mening dat het gelet op het gedrag van genoemde afvalverwerkers niet verantwoord is aan een van beide bedrijven de opdracht te geven de
kunstgrasmatten van Sportpark Ter Eem te verwijderen en af te voeren?
3. Bent u bereid opdracht te geven de afgedankte kunstgrasmatten af te laten voeren
naar het Deense bedrijf Re-match dat als enige afvalverwerker in Europa zorg kan
dragen voor een wel verantwoorde wijze van recyclen?
4. Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u dan aangeven waarom niet?

Ondertekening en naam,
Kees Koudstaal,
fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP)

