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Geachte leden en duoburgerleden,

Tijdens de behandeling van het 1e concembericht in de commissie Mens ã Maatschappij op 13 juni 2017 jl. zijn door de
VVD-fractie vragen gesteld over rubbergranulaat in relatie tot recente berichtgeving over een nieuwe Europese norm.
De overige raadsfracties hebben zich aangesloten bij de vraagstelling van de VVD. Graag beantwoorden wij de vragen
als volgt.
Vragen
1. Hoe ziet u als college de keuze voor een infill van rubbergranulaat in het licht van de recente ontwikkelingen binnen
de EU.
Antwoord:
In maart hebben wij in raadsbrief U17-002962 aangegeven het standpunt te zullen volgen van het RIVM zoals ook de
GGD-GHOR, KNVB en VSG (vereniging Sport en Gemeenten) dat doen. Dit standpunt houdt in dat wij het spelen op
met rubber ingestrooid kunstgras veilig achten. Dit is rond die periode ook nog eens bevestigd door een ander
onderzoek van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Een nieuwe Europese norm zal aan de uitkomsten en
conclusies van die onderzoeken niets veranderen.
Beide instanties (RIVM en ECHA) hebben in de aanbevelingen van hun onderzoek juist gepleit voor een nieuwe norm.
Dit komt met name omdat rubbergranulaat wordt gezien als mengsel waardoor de wettelijke normen minder streng zijn,
dan voor bijvoorbeeld consumentengoederen. De discussie over normen gaat dus over wettelijk toegestane
concentraties en niet of het veilig is of niet. Hoewel het onderzochte rubbergranulaat zeer ruim binnen deze huidige
norm blijft biedt de huidige norm volgens deze instanties te weinig bescherming, wat als onwenselijk wordt gezien. Een
nieuwe eenduidige Europese norm voor rubbergranulaat moet dit gaan voorkomen. Het is echter nog niet duidelijk wat
de norm precies gaat worden.
De nieuwe norm zal er naar verwachting medio 2018 zijn en waarschijnlijk alleen gelden voor nieuwe infill aangezien
de huidige infill is onderzocht en veilig is bevonden.
2. Wat betekent dit voor de geplande vervanging van de twee kunstgrasvelden dit jaar?
Antwoord:
Gezien het antwoord op vraag 1 zien we geen reden het eerder ingenomen standpunt te wijzigen en iets te wijzigen in
de geplande vervangingen. Te meer ook omdat er inmiddels een aanbesteding heeft plaatsgevonden en de opdracht is

gegund. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart en om in dit stadium de opdracht nog aan te
passen zonder duidelijke nieuwe feiten of inzichten achten wij niet wenselijk.
In de aanbesteding is bovendien meengenomen dat de werkelijk toegepaste infill op de velden wordt bemonsterd en
getest dooreen onafhankelijke partij. De chemische samenstelling van het rubbergranulaat moet voldoen aan veel
strengere eisen dan de huidige norm voor mengsels waarmee de infill van rubbergranulaat aantoonbaar valt binnen de
marges die het RIVM als veilig bestempeld.
Alternatieve infill materialen zijn er natuurlijk wel zoals TPE (Thermoplastisch elastomeer ofwel synthetische rubbers)
of kurk, maar belangrijk om te melden is dat het RIVM aangeeft dat deze niet zijn onderzocht op gezondheidsrisico’s,
ze zijn daarnaast zijn duurder en hebben ook niet altijd de kwalitatieve eigenschappen van rubbergranulaat. Dit alles
maakt dat de keuze voor rubbergranulaat op basis van rationele argumenten meer dan verdedigbaar is. Bij
toekomstige investeringen en vervangingen kunnen nieuwe inzichten en ontwikkelingen mogelijk leiden tot andere
keuzes.
Wij beseffen echter dat emotie en maatschappelijk sentiment ook een rol spelen in de beeldvorming en afwegingen
rondom dit dossier. De communicatie naar verenigingen, sporters en ouders over de gemaakte keuzes vormt een
belangrijk aandachtspunt voor ons.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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