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Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen dagen zijn wij op een negatieve manier in het nieuws geweest. Deze
berichtgeving betrof onze activiteiten op het gebied van het innemen en recyclen van
kunstgrasmatten en vindt zijn oorsprong in een uitzending van het televisieprogramma
Zembla op 12 september jl.
Wij zijn van mening dat de berichtgeving tendentieus, éénzijdig en onvolledig is geweest
waardoor er een verkeerd beeld is ontstaan over ons en onze recyclingactiviteiten. Om deze
reden sturen wij u deze brief, waarin wij van onze kant de situatie onder de aandacht brengen.
Achtergrond en geschiedenis
Wij bestaan al ruim 90 jaar en verrichten een breed scala aan activiteiten. Wij bieden
werkgelegenheid aan ruim 300 mensen. Via de website www.Vink.nl kunt u uitgebreid met
ons kennismaken. Eén van onze kernactiviteiten is het inzamelen, sorteren en verwerken van
afval. Sinds beginjaren zestig van de vorige eeuw beheren en exploiteren wij aan de
Wencopperweg te Barneveld de regionale afvalstortplaats. Als gevolg van de wereldwijde
trend om afval niet meer te storten, maar om dit te recyclen, worden de afvalactiviteiten steeds
meer toegespitst op de recycling. Als gevolg daarvan is de oorspronkelijke afvalstortplaats in
de loop der jaren getransformeerd naar een dynamisch afvalbewerkingsterrein, waarin
dagelijks vele afvalstromen binnenkomen en worden verwerkt. Op dit moment wordt circa 65
% van het binnenkomende afval gerecycled en als nieuw product in de markt gebracht.
Op al onze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en door ons uit te voeren werkzaamheden zijn onze leverings- en
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De ontwikkeling van kunstgrasmattenrecycling
In het kader van de bovengenoemde werkzaamheden zagen wij rond de eeuwwisseling een
sterke toename van het aanbod van afgedankte/versleten kunstgrasmatten. Die
kunstgrasmatten werden als afval aangeboden omdat zij na circa 10 jaren te zijn gebruik als
sportveld niet meer voldoen aan de gestelde eisen waardoor vervanging van de grasmat nodig
is. Aanvankelijk werden de kunstgrasmatten als afval gestort, aangezien recycling (nog) niet
mogelijk was en de samenstelling van het materiaal zodanig was dat verbranden in een
verbrandingsoven, zoals dat met veel afval gebeurt, ongewenste neveneffecten had.
Dit was voor ons aanleiding om, aanvankelijk op kleine schaal, initiatieven te ontwikkelen om
tot recycling van de kunstgrasmatten te komen en daarvoor aanzienlijke investeringen te doen.
Na enige tijd pionieren kon een aanvang met de recycling gemaakt worden. Overheden waren
enthousiast. Zelfs zo enthousiast dat wij de Recycling Innovatie Award 2012 kregen uitgereikt
en de toenmalige staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Joop Atsma, hoogstpersoonlijk
naar Barneveld kwam om de openingshandeling te verrichten. In zijn enthousiasme over het
door ons bereikte resultaat kondigde de staatssecretaris direct een verbod op het storten van
kunstgrasmatten af. Door het verbod op het storten van kunstgrasmatten en de omstandigheid
dat de recyclingmachines bij ons nauwelijks de ontwikkelfase achter zich hadden gelaten,
ontstond er in de jaren na 2012 een enorme druk op onze kunstgrasmattenrecyclingafdeling.
Het was een ingewikkeld maar leerzaam proces. Inmiddels beschikken we al weer enige jaren
over gemotiveerde medewerkers, de juiste machines en voldoende kennis om het
recycleproces in goede banen te leiden. Dit heeft er toe geleid dat we in 2016/2017 opnieuw
investeerden in nieuwe recyclinginstallaties met een hogere capaciteit.
Recyclingproces
In de recyclinginstallatie wordt de kunstgrasmat uitgeklopt waarbij het infill
(zand, rubber etc.) wordt gescheiden van de mat. De kunstgrasmat wordt verkleind en in de
rest van het proces worden de vezels gescheiden zodat deze na reiniging toegepast kunnen
worden als omhulsel van drainageleidingen en als grondstof voor de kunststofverwerkende
industrie. Het infill wordt in een extractieve reinigingsstap gescheiden en gereinigd, waarna
het na een droogproces en diverse keuringen weer toegepast kan worden als gerecyclede
grondstof voor kunstgrasvel den.
Het negatieve nieuws
Zembla heeft, naar haar eigen zeggen, de kunstgrasmatten recycling in Nederland nauwkeurig
onder de loep genomen. Naar onze mening is die nauwkeurigheid met een flinke korrel zout
te nemen. Tot staving daarvan attenderen wij u op het volgende.
Relatie met andere kunstgrasmatten verwerkers
In de uitzending worden wij in één adem genoemd met twee andere
kunstgrasmattenverwerkers in Nederland, te weten TUF Recycling in Dongen enKSPin
Lelystad. Op deze wijze ontstaat de indruk dat de feiten, veronderstellingen en conclusies die
in de uitzending worden gemeld, betrekking hebben op alle drie bedrijven. Uiteraard zijn we
op de hoogte van het bestaan van TUF Recycling en KSP, maar wij hebben (vrijwel) geen
kennis van de wijze waarop die twee bedrijven hun activiteiten uitvoeren. Wij wensen dan
ook geen oordeel te geven over die bedrijven en distantiëren ons van mogelijke overtredingen
of tekortkomingen bij die bedrijven.
De verwijten van Zembla
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In de uitzending maakt Zembla aan ons adres nogal wat verwijten. De verwijten worden
hieronder weergegeven, met daarbij onze reactie:
Illegale uitbreiding van het bedrijfsterrein
Zembla doelt op de geconstateerde ingebruikname van percelen grond in de nabijheid van de
locatie aan de Wencopperweg 33 te Barneveld, zoals deze ingebruikname als overtreding is
geconstateerd in een brief van de Omgevingsdienst regio Arnhem van 17 mei 201 7.
De gedachte zou kunnen postvatten dat het hier gaat om aankoop van gronden en/of
gebruikmaking van gronden van buren. Dat is echter niet het geval. De betreffende gronden
zijn reeds langere tijd ons eigendom en wij hadden allangere tijd het plan om deze gronden te
gebruiken voor uitbreiding van de afvalverwerkingslocatie. Dit blijkt ook uit het feit dat wij
reeds in november 2012 bij de Provincie Gelderland een aanvraag hebben ingediend voor een
totale revisievergunning, waardoor, onder meer, uitbreiding van de afvalverwerkingslocatie
mogelijk zou worden. Gezien de complexheid van de revisievergunning en vanwege de
omstandigheid dat voor deze vergunning een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk was,
heeft vergunningverlening vertraging opgelopen. Vanwege de A-status van de
afvalverwerkingslocatie is de Provincie bevoegd gezag voor wat betreft de
vergunningverlening, terwijl de bestemmingsplanwijziging weer een competentie van de
Gemeente Barneveld is. De bestemmingsplanwijziging is op 6 juli 2016 gerealiseerd en is in
december 2016 onherroepelijk geworden. Eerst op dat moment was voor de Provincie de weg
vrij om de aanvraag uit 2012 daadwerkelijk in behandeling te nemen. Als gevolg van het
tijdsverloop moesten diverse onderbouwende rapporten worden geactualiseerd. Deze
vertraging gevoegd bij de omstandigheid dat er door een positieve economische ontwikkeling
meer aanbod van afval (zowel kunstgrasmatten, als bouw-, sloop- en bedrijfsafval) ontstond,
bracht ons in de positie dat wij in 2016 node moesten overgaan tot ingebruikname van de
gronden welke volgens de nieuwe vergunning tot het afvalverwerkingsterrein gaan behoren.
Het is juist dat wij dit niet formeel-juist met de Provincie en de Omgevingsdienst
communiceerden. Dat is de reden voor de aankondiging van lasten onder dwangsom zoals
vermeld in de briefvan 17 mei 2017. Naar aanleiding van deze briefzijn wij met Provincie en
Omgevingsdienst in overleg getreden, welk overleg heeft geleid tot een besluit van GS van de
Provincie Gelderland d.d. 27 juni 2018 om de lasten onder dwangsom in te trekken en het
gebruik van de betreffende gronden te gedogen. Anders dan Zembla doet vermoeden is het
"gedogen" door de Provincie Gelderland niet uit te leggen als "iets door de vingers zien wat
niet is toegestaan", maar moet dit gedogen worden uitgelegd als het afzien van handhaving
omdat handhaving niet zinvol is vanwege een binnenkort te verwachten !egalisering. In dit
verband is het van belang om te weten dat de gedoogbeschikking niet eerder is afgegeven dan
nadat de vergunningsaanvraag als "ontvankelijk" is gekwalificeerd.
Geen vergunning voor opslag van kunstgrasmatten in te grote hoeveelheden
Het bezwaar van de Omgevingsdienst betrof niet de hoeveelheid opgeslagen kunstgrasmatten,
maar de plaatsen op de locatie waar ze opgeslagen waren. Het is juist dat de kunstgrasmatten
op diverse plaatsen binnen de afvalverwerkingslocatie waren en zijn opgeslagen en daartegen
ageerde de Omgevingsdienst. Deels werd dit veroorzaakt door ruimtegebrek, zoals dat
hiervoor bij de "illegale uitbreiding van het bedrijfsterrein" is uiteengezet en deels werd dit
veroorzaakt door een verschil van opvatting tussen ons en de Omgevingsdienst over de
begrenzing van het bewerkingsterrein. Voor zover de kunstgrasmatten zijn opgeslagen op
plaatsen die daartoe ( nog) niet zijn vergund, is dit probleem opgelost door de
gedoogbeschikking van 27 juni 2018. Voor zover het bezwaar werd ingegeven door het
misverstand over de begrenzing van het bewerkingsterrein is dit probleem ook opgelost door
de eerder gemelde gedoogbeschikking van 27 juni 2018. Volgens de gedoogbeschikking is het
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ons toegestaan om maximaal40.000 ton kunstgrasmatten (onverwerkt) op te slaan. Die
hoeveelheid is en wordt niet overschreden. Zembla noemt het" enorme bergen", maar dat is
een subjectieve kwantificering.
Het op de bodem brengen van afvalstoffen
Dit verwijt ziet op het afgraven van de bovenlaag en het ophogen met gebroken puin, zand en
grond, zoals deze ingebruikname als overtreding ( nummer 11) is geconstateerd in een brief
van de Omgevingsdienst regio Arnhem van 13 april2017. Omtrent deze vermeende
overtreding verschilden wij en de Omgevingsdienst van mening of deze werkzaamheden
beschouwd konden worden als een verwerking binnen de locatie. Op grond van het standpunt
van de Omgevingsdienst hebben wij alsnog aangetoond dat het ingebrachte materiaal bestond
uit gecertificeerd puingranulaat en niet-verontreinigde grond. Het overleggen van deze
documentatie heeft er toe geleid dat de aangekondigde last onder dwangsom kwam te
vervallen.
Brandgevaar
Ter zake van brandgevaar hebben wij regelmatig overleg met de brandweer. Wij beschikken
over rapporten d.d. 26 juni 2017 en d.d. 7 juni 2018 van de Brandweer Gelderland-midden,
waarin het risico op brand in de kunstgrasmatten wordt beoordeeld en adviezen omtrent
opslag worden gegeven. Wij hebben de opslag conform de adviezen ingericht. Verder
beschikken wij over voldoende blusmiddelen, zowel water als zand, om in geval van
calamiteiten adequaat te kunnen handelen.
Grasmatten van vorig jaar die er nog liggen
Het recyclen van kunstgrasmatten vindt op twee locaties plaats, te weten op de
Wencopperweg 33 en op de Hanzeweg 7, beiden te Barneveld. Omdat de meeste
kunstgrasvelden worden vervangen in de periode mei tot en met augustus ( vanwege het
sportseizoen) lopen de processen van inname van kunstgrasmatten en het verwerken daarvan
niet parallel. Om deze reden is opslag van ingenomen matten niet te vermijden. Om extra
laad-, los en vervoersbewegingen zoveel mogelijk te vermijden (uit kostenaspect en uit
milieuoverwegingen) wordt gepoogd om binnenkomende matten direct te verwerken. Om
deze redenen is het goed denkbaar dat ingenomen kunstgrasmatten meer dan eenjaar
opgeslagen liggen alvorens ze worden verwerkt. Verder werden wij de afgelopen jaren
geconfronteerd met een toename van het aantal aangeboden kunstgrasmatten. Zoals hiervoor
al vermeld hebben wij het afgelopen jaar ons machinepark aangepast en de capaciteit
uitgebreid. Gevolg hiervan was dat het recycleproces het afgelopenjaar enige tijd stagneerde.
Dit feit gecombineerd met het feit dat er in Nederland maar een beperkt aantal verwerkers
aanwezig zijn, heeft er toe geleid dat de voorraad is toegenomen. Inmiddels zijn wij er op
ingericht om de jaarlijks in te nemen kunstgrasmatten binnen een jaar te verwerken en
daarnaast de ontstane voorraad aanzienlijk te doen afnemen. We hebben zelf ook belang bij
een zo kort mogelijke doorlooptijd, waardoor wij ons bedrijfsterrein zo efficiënt mogelijk
kunnen inrichten en benutten voor onze overige bedrijfsprocessen.
Waar staan we nu
We voelen ons door Zembla en in haar kielzog diverse andere media, onheus bejegend en
onterecht aangevallen. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan vol goede moed
verder en zetten ons voor honderd procent in om de maatschappij te helpen met het deskundig
en verantwoord verwerken van afval. Naar verwachting zal de Provincie Gelderland
binnenkort tijd de felbegeerde vergunning kunnen afgeven en kan in Barneveld de gele vlag
gehesen worden.
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Hebben we nog wensen ?
Zeker hebben we wensen. Door de toename van de hoeveelheid gerecyclede kunstgrasmatten
ontstaat er ook een grotere hoeveelheid gerecyclede materialen. Een recycleproces is pas
succesvol als de hele keten gesloten is. Dat betekent dat we ook weer van het nieuw ontstane
product af moeten. We bespeuren echter dat de opdrachtgevers voor de aanleg van nieuwe of
te renoveren velden nog vaak in de (standaard)bestekken vermelden dat de aanleg of renovatie
moet geschieden met nieuwe grondstoffen. Wij pleiten er bij die opdrachtgevers voor om in
het bestek uitdrukkelijk op te nemen dat het gebruik van gerecyclede materialen (uiteraard
met dezelfde kwaliteitseisen) de voorkeur geniet. Daarmee dient de opdrachtgever het
recycleproces, is zij duurzaam bezig, bespaart zij op de C0-2 uitstoot en bevordert zij de
circulaire economie.
Heeft u nog vragen en/of wilt u ons bezoeken ?
We beantwoorden graag uw vragen en we nodigen uit van harte uit om ons bedrijf te
bezoeken en uitgebreid kennis te nemen van het kunstgrasrecycleproces. We laten u graag de
werking van de machines zien. U zult er begrip voor hebben dat we uit
concurrentieoverwegingen verzoeken om de machines niet te filmen of te fotograferen. Voor
vragen of het maken van een afspraak voor een bezoek kunt u contact opnemen Wim van de
Beek, manager afvalverwerking, w.vdbeek@vink.nl tel 06-53869302 of met Raymond
Giesen, bedrijfsleider kunstgrasrecycling, R.Giesen@vink.nl tel. 06-46198648.

Met vriendelijke groet.
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