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Doel van de nota
• U in het kort te informeren over het dossier naar de milieu- en gezondheidsisico’s van ‘

rubbergranulaat in kunstgrasvoetbalvelden en in het bijzonder de tot nu toe
gehanteerde overheidskoers daarin.

• U te informeren over recente onderzoeksresultaten die dinsdag 13 maart worden
gepubliceerd (o.a. een INTRON onderzoek dat in opdracht van de marktpartijen is
uitgevoerd).

• U te verzoeken akkoord te gaan met de voorgestelde (beleids-)activiteiten.

Politieke relevantie, moties en toezeggingen
Hoog, het onderwerp leidt regelmatig tot kamervragen en krantenberichten.

Op dit moment zijn er ruim 300 kunstgrasvoetbalvelden waar rubbergranulaat wordt toegepast.
De trend is dat meer kunstgrasvelden worden aangelegd. Tot voor kort was er publieke onrust
over mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat gemaakt van autobanden. Op dit
moment lijkt eerder de hoge zinkemissie uit rubbergranulaat naar bodem en water een reden
van zorg. Het is wenselijk spoedig te vernemen of u akkoord bent met de voorgestelde
beleidsactiviteiten die voortvloeien uit de tot nu toe gevolgde beleidskoers.
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Deadline
Maandag 12 maart 2007

Het eindrapport van het INTRON onderzoek zal op 13 maart 2007 worden gepubliceerd.
Marktpartijen en pers zullen een reactie van de Minister van VROM willen krijgen.

Samenvatting

achtergrondinformatie
Bij veidsporten wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstgras. Inmiddels zijn er ongeveer
340 kunstgrasvoetbalvelden. Op de overgrote meerderheid van de kunstgrasvelden voor
voetbal is als instrooimateriaal rubbergranulaat van gemalen autobanden gebruikt.
Aan het gebruik van de rubberkorrels in kunstgrasvelden kleven mogelijk milieu- en
gezondheidsrisico’s. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot verschillende verontruste

N krantenberichten, kamervragen etc.. Deze discussie spitste zich toe op PAK’s, metalen ep
nitrosaminen in de rubberkorrels gemaakt van oude banden.

In overeenstemming met de algemeen gehanteerde beleidslijn inzake het omgaan met risico’s
hebben de Ministeries VROM en VWS aan de diverse stakeholders (o.a. KNVB, gemeenten via
VNG en bedrijfsleven) duidelijk gemaakt dat de stakeholders een grote eigen
verantwoordelijkheid hebben, niet alleen ten aanzien van aantonen dat het gebruik van
rubbergranulaat als instrooimateriaal (al dan niet van gemalen autobanden) geen of
verwaarloosbare risico’s met zich mee brengt maar ook ten aanzien van het nemen van
maatregelen (niet gebruiken of risico’s beheersen) indien er toch sprake zou zijn van risico’s.

De diverse stakeholders (sportkoepels, rubberindustrie en leveranciers van sportvelden)
hebben blijk gegeven deze verantwoordelijkheid ook te nemen door onderzoek te starten naar
de mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s. Aan de andere kant hebben deze stakeholders
verzuimd om voorafgaand aan deze toepassing van het rubbergranulaat de mogelijke emissies
naar het milieu vast te stellen en bijvoorbeeld op basis van de zorgplicht (als vastgelegd in de
Wet bodembescherming) emissiebeperkende maatregelen te nemen. Ook hebben de
stakeholders lopende het onderzoek geen “stand-still” in acht genomen en is doorgegaan met

( de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden.

recente onderzoeksresultaten
In het INTRON rapport (bijlage 1) dat komende dinsdag zal verschijnen wordt geconcludeerd
dat, op basis van de beschikbare literatuur over de blootstelling aan rubbergranulaat gemaakt
van oude autobanden door inademen, inslikken en huidcontact en het uitgevoerde
experimentele onderzoek naar huidcontact, er geen sprake is van een significant
gezondheidsrisico bij het sporten op een kunstgrasveld met instrooimateriaal uit gemalen
autobanden. In binnenhallen is gebleken dat het fijn stof gehalte juist onder de grenswaarden
ligt indien de ventilatie volledig wordt ingezet. De uitloging van zink is met betrekking tot de
mllleurisico’s het meest relevant. Het rapport laat zien dat de emissies van zink uit het granulaat
hoger is dan aanvaardbaar uit oogpunt van de huidige uitgangspunten van bescherming van
bodem (md. grondwater) en oppervlaktewater. Voor de overige componenten die in het
Bouwstoffenbesluit genoemd worden, lijken de risico’s aanzienlijk minder.
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In een recent briefrapport (9 februari 2007, bijlage 2) onderschrijft het RIVM de conclusie van
INTRON dat PAK’s uit rubbergranulaat niet tot extra gezondheidsrisico’s leiden. Evenwel kan
het RIVM geen uitsluitsel geven over de gezondheidsrisico’s van andere stoffen in
rubbergranulaat. Voor wat betreft het toepassen van rubbergranulaat in sporthallen is nader
onderzoek nodig.
Het RIVM wijst er ook op dat naast de milieurisico’s van zink ook mogelijk normoverschrijding (optreedt voor de stoffen 4-t-octylphenol, koper en PAK’s. Ten gevolge van de veroudering van
het materiaal zal de emissie van deze stoffen toenemen. Het RIVM concludeert dan ook dat
met de huidige kennis niet kan worden aangetoond dat de toepassing van rubbergranulaat op
kunstgrasvelden aanvaardbare risico’s met zich meebrengt.

Brief van RecyBEM
Op 27 februari 2007 heeft de hee van de RecyBEM (Organisatie die namens de
producenten en importeurs van autobanden de inname en verwerking van autobanden
organiseert) u een brief (bijlage 4) gestuurd naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het
onderzoek van INTRON. RecyBEM maakte zich zorgen dat VROM mogelijk een negatief advies( zou geven over het toepassen van rubbergranulaat gemaakt van autobanden. Zij vinden een
dergelijk advies onterecht en geven ook de consequenties aan van een dergelijk advies.
De brief van RecyBEM zal in lijn met de voorgestelde beleidsacties (indien akkoord) worden
beantwoord

Voorgestelde beleidsacties
Beleidslijn die (door VROM en VWS) tot nu toe ten aanzien van rubbergranulaat voor
kunstgrasvoetbalvelden (al dan niet gemaakt van oude autobanden) is gehanteerd is de
volgende:

• Spelen op genoemde kunstgrasvelden levert volgens de huidige inzichten geen
gezondheidsrisico op. Dit werd al eerder geconcludeerd op basis van o.a. RIVM en
INTRON onderzoek naar de mogelijk meest zorgwekkende stoffen (PAK’s,
nitrosaminen). Het recente onderzoek bevestigt dit.

• Spelen in sporthallen waar rubbergranulaat is toegepast zou wellicht
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken (als gevolg van fijn stof) als onvoldoende
wordt geventileerd. In Nederland is dit geen probleem omdat rubbergranulaat niet in
binnenhallen wordt toegepast.

• Het gebruik van rubbergranulaat voor kunstgrasvoetbalvelden gemaakt van oude
autobanden lijkt te zorgen voor emissis van ziik die hôger zijn dan aanvaardbaar uit
oogpunt van de huidige uitgangspuntevan bscherming van bodem (mcl. grondwater)
en oppervlaktewater. N• Een negatief advies van de overheid voor het gebruik van dergelijk rubbergranulaat ligt
niet in de rede als de stakeholders (o.a. KNVB, sportverenigingen, gemeenten,
bedrijfsleven) aan kunnen tonen dat door het nemen van aatregelrn alleen nog maar
verwaarloosbare risico’s optreden.

Als beleidsactie wordt voorgesteld orri

De ministeries zullen de betrokken marktpartijen adviseren te onderzoeken hoe de emissies op
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milieu van vooral zink en eventueel andere stoffen voorkômen wordt of binnen aanvaardbare
normen blijft. Er zijn verschillende mogelijkheden om de zinkemissies naar het milieu te
beperken bijvoorbeeld door het drainagewater niet meer op het oppervlaktewater te lozen. Dezp
maatregelen moeten gelden voor alle typen rubbergranulaat. Onderzoek zal hier duidelijkheid t’moeten geven. Dit onderzoek zou bij voorkeur uiterlijk eind mei 2007 moeten zijn afgerond. Dit
om voorafgaand aan het volgende voetbalseizoen duidelijkheid naar alle partijen te geven.

Intra- en interdepartementale afstemming
BWL,V\NS

Beslispunten
Kunt u instemmen met de voorgestelde (beleids-)activiteiu, basis van de
geschetste beleidslijn?

Toelichting

1. Inleiding
Bij veldsporten wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstgras. Bij hockey, Tennis ii twiuai
is dit al tientallen jaren het geval, de laatste jaren komen er ook steeds meer voetbalvelden met
kunstgras. Om verwondingen ten gevolge van slidings bij voetbal te voorkomen worden de
voetbalvelden ingestrooid met rubberkorrels. Bij hockey, tennis en korfbal is dit niet nodig. Er
zijn verschillende type rubberkorrels (EPDM, Thiofill, Terra XP en SBR). EPDM, Thiofill, Terra .‘

XP zijn rubberkorrels speciaal gemaakt voor deze toepassing. SBR wordt gemaakt van oude
banden en draagt op deze manier aan het hergebruik van deze banden. Inmiddels zijn er
ongeveer 340 kunstgras voetbalvelden. Op de overgrote meerderheid van de kunstgrasvelden
voor voetbal is als instrooimateriaal rubbergranulaat van gemalen autobanden gebruikt.

SBR rubbergranulaat wordt gemaakt uit geshredderde autobanden. Zowel
personenautobanden als bedrijfsautobanden worden als grondstof gebruikt. Het rubber wordt
na verwijdering van de metalen van de banden geshredderd en gegranuleerd. Hierbij ontstaat
een fijn zwart granulaat met een korrelgrootte van 0,6 tot 2 mm. Naast zwarte instrooirubber
wordt ook gecoate instrooirubber uit autobandengranulaat met een andere kleur op de markt
gebracht. Het rubbergranulaat wordt ingestrooid op het kunstgrasveld, waarbij circa 15 kg
rubbergranulaat per vierkante meter kunstgrasveld wordt toegepast.

Aan het gebruik van de rubberkorrels in kunstgrasvelden kleven mogelijk milieu- en
gezondheidsrisico’s. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot verschillende verontruste
krantenberichten, kamervragen etc.. Deze discussie spitste zich toe op PAK’s, metalen en
nitrosaminen in de rubberkorrels gemaakt van oude banden.

De sportkoepels, de rubberindustrie, de leveranciers van sportvelden en de eindgebruikers
hebben INTRON de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de milieu- en
gezondheidsrisico’s van instrooirubber uit geshredderde autobanden in zijn toepassing op
kunstgrasvelden. Alleen de lokale effecten op het milieu worden onderzocht. Er wordt niet
gekeken naar een totale levenscyclusanalyse van het product en er wordt ook geen onderzoek
gedaan naar alternatieve instrooimaterialen. Op basis van de uitkomsten van het
literatuuronderzoek (INTRON, mei 2006) concentreert het experimentele onderzoek zich op de
gezondheidsrisico’s van PAK’s, de mogelijke allergene en irriterende effecten van stoffen in
rubber en de milieurisico’s van zink.
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De milieurisico’s worden door INTRON beoordeeld met behulp van de systematiek en
grenswaarden uit het Bouwstoffenbesluit (Bsb). Het Bsb is formeel alleen van toepassing voor
steenachtige materialen en niet voor rubbergranulaat, maar men toetst de uitkomsten van het
onderzoek met de methodiek uit het Bsb. Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s zijn
verschillende blootstellingscenario’s opgesteld en worden uitkomsten vergeleken met WHO
waarden. De Ministeries van VROM en VWS en het RIVM participeren in de
begeleidingscommissie respectievelijk technische commissie van het onderzoek door INTRON.
Het onderzoek van INTRON zal dinsdag 13 maart 2007 worden afgerond en gepubliceerd.

2. Conclusies INTRON onderzoek
De belangrijkste conclusies uit het INTRON eindrapport staan hier kort weergegeven. Het
volledige eindrapport is als bijlage 1 bij deze nota opgenomen.

• Op basis van de beschikbare literatuur over de blootstelling aan rubbergranulaat door
inademen, inslikken en huidcontact en aanvullend laboratorium- en veldonderzoek naar
blootstelling bij huidcontact wordt geconcludeerd, dat er geen sprake is van een
significant gezondheidsrisico bij het sporters door gebruik van instrooirubber uit

( gemalen autobanden op kunstgrasvelden.
• Instrooirubber blijkt wel een aantal stoffen te bevatten die bij gesensibiliseerde groepen

gebruikers aanleiding kunnen geven tot huidklachten (allergische reacties). De kans,
dat stoffen in het instrooirubber huidirritatie geeft bij niet-gesensibiliseerde personen
wordt klein geacht.

• In binnenhallen is gebleken dat het fijn stof gehalte juist onder de grenswaarden ligt
indien de ventilatie volledig wordt ingezet.

• De uitloging van zink is met betrekking tot de milieurisico’s het meest relevant. Bij
gebruikmaking van de analogie van het Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van
toepassing is, berekenen we, dat na 3 tot 20 jaar waarschijnlijk een overschrijding van
de beleidsnorm voor de imissie van zink plaatsvindt. De overige componenten die in het
Bouwstoffenbesluit genoemd worden, overschrijden niet de grenswaarden uit dit besluit,
zodat INTRON hier geen milieurisico’s verwacht.

• Naast de uitspoeling ligt er ook een mogelijke milieubelasting bij de verspreiding naar
de bodem rondom een kunstgrasveld. Bij onzorgvuldige housekeeping door
vermenging met rubbergranulaat kan het gehalte zink en PAK’s in deze bodem sterk
toenemen.

Hierbij dienen de volgende opmerkingen te worden geplaatst:
• In dit onderzoek zijn de mogelijke gezondheidseffecten van PAK’s en huidsensibilisatie

en de milieurisico’s van zink onderzocht. Autobanden bevatten een zeer groot aantal
chemische stoffen. Voor de andere stoffen ontbreekt het aan gegevens om een
schatting van het milieu- en gezondheidsrisico te maken.

• Deskundigen van RIVM en INTRON zijn het niet eens over de effecten van veroudering
van het rubbergranulaat. RIVM verwacht dat door de veroudering van het granulaat
onder andere de zinkimissie (maar dit geldt ook voor andere stoffen in het granulaat)
lineair verloopt (scenario 3). INTRON verwacht dat na een initieel hoge uitloging van
zink, de imissie binnen enkele jaren afvlakt (scenario 1 en 2).

• In Nederland wordt rubbergranulaat niet in officiële binnensportaccommodaties
gebruikt’, omdat de sportverenigingen streven naar binnensportaccommodaties die

1 Hiermee worden algemeen publiekelijk toegankelijke sportvoorzieningen bedoeld. Wel zijn er tenminstetwee private kleine binnenruimtes waar gebruik is gemaakt van kunstgras met dit rubbergranulaat. Dit zijnspeciale ruimtes waar professionals (Ajax en AZ) in geval van slecht weer specifieke oefeningen kunnendoen (vertrouwelijke informatie).
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voor uiteenlopende toepassingen gebruikt kunnen worden.
• In de rapportage van INTRON is enkel onderzoek gedaan naar emissies vanuit

rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden, rubberkorrels van andere materialen
zijn niet onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat zinkemissies van sommige alternatieven
niet veel lager zijn.

3. Conclusies RIVM
Het RIVM onderschrijft de conclusie van INTRON dat PAK’s uit rubbergranulaat niet tot extra
gezondheidsrisico’s leiden. Ook steunt het RIVM de aanbeveling van INTRON om de potentie
tot sensibilisatie nader te onderzoeken. Het RIVM wijst er met nadruk op dat op basis van de
beschikbare informatie, geen uitsluitsel gegeven kan worden over de gezondheidsrisico’s van
andere stoffen in rubbergranulaat. Daarnaast geeft het RIVM aan dat een nadere beschouwing
nodig is voor gezondheidsrisico’s door fijn stof en formaldehyde indien het rubbergranulaat in
sporthallen wordt toegepast.

Uit het INTRON onderzoek blijkt dat de zinkemissies naar het milieu, als wordt getoetst aan de
( normen van de bouwstoffenregelgeving (die niet op dit product van toepassing is maar wel

daarvoor gebruikt zou kunnen worden) niet voldoen. In opdracht van het Ministerie van VROM
heeft het RIVM een nadere kwantitatieve inschatting en dnderbouwing gemaakt van de mate
van zinkbelasting van het milieu en de ecologische risico’s hiervan; RIVM rapport ‘Leaching of
zinc from rubber infili on artificial turf (football fields)’, nr.601774001/2007, februari 2007 (bijlage
3).Op grond van berekeningen is de geschatte zinkuitloging uit rubbergranulaat ongeveer 800
mg/m2/jaar. Dit betekent dat een kunstgrasveld dat is ingestrooid met rubbergranulaat uit oude
autobanden al na ongeveer drie jaar de mm issie-eis uit het Bouwstoffenbesluit overschrijdt. Het
betekent ook dat de emissie van zink uit rubbergranulaat lokaal ongeveer tot twintig keer zo
hoog is als de emissie van zink uit mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De berekende
zinkconcentraties in oppervlaktewater en grondwater overschrijden milieukwaliteitscriteria. Ook
de voorspelde concentraties in de natuurlijke ondergrond kunnen volgens de berekeningen de
milieunorm overschrijden.

Op basis van dit aanvullende onderzoek concludeert het RIVM dat met de huidige kennis niet
kan worden aangetoond dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden
aanvaardbare risico’s met zich meebrengt. Aanvullend onderzoek, kan de onzekerheden in
deze studie verkleinen. Het RIVM verwacht echter niet dat daardoor de ingeschatte
concentraties of risico’s zullen verdwijnen. Bij de risico-inschatting in dit onderzoek is al
uitgegaan van realistische waarden.

Tenslotte wijst het RIVM erop dat naast de milieurisico’s van zink ook mogelijk
normoverschrijding optreedt voor de stoffen 4-t-octylphenol, koper en PAK’s. Ten gevolge van
de veroudering van het materiaal zal de emissie van deze stoffen toenemen.
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