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Aanleiding: inname stop in NL bestaande kunstgrasvelden 2018/2019; 
Naar aanleiding van o.a. het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla hebben de 2 Nederlandse erkende 
recyclingbedrijven Vink en TUF (mede door brand) de verwerkingsproductie vanaf 2018 in NL stilgelegd. Met 
als gevolg dat grote steden als b.v. Amsterdam in 2018 de gebruikte kunstgrasmatten tijdelijk hebben moeten 
opslaan. Aangezien Sportvoorzieningen Den Haag conform de wettelijke richtlijnen tot op heden aan Vink en 
TUF (via de aannemer) de bestaande kunstgrasvelden jaarlijks hebben aangeboden, heeft Den Haag voor 2019 
d.m.v. een markconsulatie uit moeten kijken naar een passende oplossing. 

Proces: marktconsultatie; 
Vooruitlopend heeft Sportvoorzieningen de volgende alternatieven overwogen, te weten: 

• Renovatiestop, resultaat afkeur velden, geen verhuur, verhoogd risico blessures, geen optie 2019; 
• Renovatie, gemeentelijke opslag kunstgrasvelden. Verhoogd risico I brand I vervuiling I kosten, geen 

optie 2019. 

Sportvoorzieningen heeft de leveranciers, recycling bedrijven benaderend over mogelijke oplossingen voor 
korte- en lange termijn. Toelichting marktpartijen: 

• Verwerkingsbedrijf Vink, geen inname kunstgrasvelden 2019- geen optie 2019; 
• Verwerkingsbedrijf TUF, mogelijk in de loop van 2019 inname- risico hoog geen optie 2019; 
• GBN Alliantie kunstgrasleveranciers NL, in loop van 2019 verwerking- risico hoog geen optie 2019; 
• AH Vrij. kunstgrasvelden verwerken als afvalstof- (niet duurzaam) risico hoog, geen optie 2019; 
• W & H Sport verzorgt alleen hergebruikte producten {zeer beperkt en prijzig) geen optie 2019: 
• Re-Match Denemarken, erkend (duurzaam) verwerkingsbedrijf, optie 2019 (meerprijs verwerking). 

Keuze I motivatie 2019; 
Aangezien er momenteel binnen Nederland nog geen passende erkende verwerkingsbedrijven beschikbaar zijn, 
blijft alleen de optie Re-Match voor 2019 nog over. Voor 2019 heeft Sportvoorzieningen voor 8 
kunstgrasvelden de inname op een duurzame verantwoorde wijze bij Re-Match ingekocht en geborgd. Hier 
gaat een meerwerkbedrag van circa { mee gemoeid, afhankelijk van de aanbestedingsresultaten in 
2019 zou dit een overschrijding van het budget teweeg kunnen brengen. Gezien de huidige alternatieven is Re
Match de meest optimale duurzame oplossing voor 2019. Hierdoor heeft Den Haag de landelijke 
probleemstelling voor 2019 tenietgedaan en worden de marktpartijen in 2019 positief geactiveerd om op 
middellange termijn met verantwoorden circulaire duurzame oplossingen te komen. 
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