
GROENLINKS 
Christenunie 
Motie kurk infill op kunstgras 

Burger 
.Belangen 
l Hengelo 

Co! C — tl ff 

De Gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op 18 juli 2017, 
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Constaterende dat: ^ 
Het college de Kadernota Sport en Bewegen heeft vastgesteld. 
Deze nota de basis vormt voor de uitvoeringsprogramma's, waaronder Uitvoeringsprogramma 

Sportaccommodaties. 
In de Kadernota Sport en Bewegen en in het Uitvoeringsprogramma gesproken wordt over aanleg van 
kunstgrasvelden. 
De gemeente Hengelo een belangrijk deel van de aanlegkosten van de kunstgrasvelden voor haar rekening 
neemt ("40% kostendekkende huur"). 
Het college in de Kadernota 2018-2021 voorstelt om de rubber infill op de kunstgrasvelden niét te 

vervangen door kurk infill. 

Overwegende dat: 
• De gezondheidseffecten volgens diverse recente onderzoeken minimaal zijn, maar tegelijkertijd de Europese 

Unie overweegt de normen aan te scherpen. Twijfel over de gezondheidseffecten zal er altijd blijven. 
• Er alleen al via de 2.000 voetbalvelden in Nederland er 2.000 x 500 kg = 1.000.000 kg per jaar rubberkorrels 

in het milieu verdwijnt. 
• Er principieel gekozen zou moeten worden voor het niet onnodig belasten van het milieu. 

• Kurkkorrels een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor rubberkorrels zijn. 
• Hengelo duurzaamheid als kernwaarde in haar beleid en uitvoering van beleid hanteert. 

• De meerkosten voor het vervangen van rubber infill door kurk infill op de 14 velden in Hengelo slechts k€ 25 
op jaarbasis bedragen. Hierbij wordt uitgegaan van vervanging op de natuurlijke vervangingsmomenten op 
basis van de afschrijvingstermijnen. 

Draagt het college op: 
• Bij aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden op natuurlijke vervangingsmomenten kurk in plaats van 

rubbergranulaat als infill toe te passen, of een andere infill als dat duurzamer en milieuvriendelijker blijkt te 

zijn. 
• De kosten (circa k€ 25 per jaar) hiervan te dekken uit het budget dat beschikbaar is voor nieuw beleid in de 

Kadernota 2018-2021. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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