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ILT        
Afval, Industrie en Bedrijven 
Handhaving Afval 
t.a.v. de heer W.J.R Klomp 
Postbus 16191 
2500BD Den Haag 

 
 
ons kenmerk 170403-RD 
datum 24-04-2017 
onderwerp bezwaarschrift besluit instrooirubber voor kunstgras (S53473/2) 
uw kenmerk S 53473/2 

 
 
 
 
Geachte heer Klomp, 
 
Op 25 januari 2017 hebben wij uw ‘beslissing op verzoek tot handhaving’ ontvangen met 
kenmerk S 53473/2 naar aanleiding van onze brieven betreffende ‘instrooirubber voor 
kunstgras: recyclingproduct of afval?’ d.d. 24 november 2016 en 18 januari 2017. 
 
 
Uw besluit en motivering 
Op grond van een aantal overwegingen bent u van mening dat het SBR-rubbergranulaat geen 
afvalstof is en u besluit daarom niet over te gaan tot door ons verzochte handhaving. 
 
Omdat voor deze afvalstof geen EU-criteria of nationale criteria zijn vastgesteld die aangeven 
wanneer de einde-afvalfase is bereikt, verwijst u naar de algemene voorwaarden die zijn 
gesteld in de rechtspraak en naar een guidance document van de Europese Commissie over 
de interpretatie van de betreffende regelgeving.  
 
In die rechtspraak is bepaald dat er niet langer sprake is van een afvalstof wanneer een stof 
door middel van een behandeling voor nuttige toepassing bruikbaar is gemaakt zonder dat 
dit gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid en nadelige gevolgen heeft voor het 
milieu. 
 
De Europese Commissie spreekt over “preparing a waste material in such a way that it no 
longer involves waste-related risks (…) not representing any waste-specific risks to 
health and the environment (…).” 
Terecht verwijst u in dit verband naar communautaire rechtspraak waarin is bepaald dat er 
nog steeds sprake is van een afvalstof wanneer er geen sprake is van een aan een 
grondstof gelijkwaardig product. 
 
Opmerkelijk is dat in uw besluit slechts wordt genoemd dat het rubbergranulaat afkomstig is 
van afgedankte (vracht)autobanden, maar dat u daaraan niet expliciet de conclusie koppelt 
dat deze banden aldus kwalificeren als een afvalstof. In plaats daarvan wijst u primair op het 
feit dat er ongeveer 1.800 kunstgrasvelden zouden bestaan waar per stuk ongeveer 120 ton 
granulaat op is gestort, benoemt u de sporttechnische eigenschappen die door de 
(inter)nationale voetbalbond ten aanzien van het materiaal worden geëist en stelt u dat de 
stof een positieve waarde in het handelsverkeer heeft. Ook verwijst u voor wat betreft de 
effecten op de volksgezondheid naar het ontbreken van een Reach-norm voor PAK’s in dit 
materiaal. 
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Het meest opmerkelijk is echter dat in uw besluit wel het een en ander wordt opgemerkt over 
“het aspect risico voor ongunstige effecten voor het milieu” (pagina 4), maar geen expliciete 
en gemotiveerde uitspraak wordt gedaan over de cruciale vraag of en in hoeverre de 
uitloging van zink naar de bodem gezien moet worden als een nadelig gevolg voor het 
milieu en daarmee reden geeft tot de vaststelling dat hier sprake is van (nuttige) toepassing 
van materiaal dat nog steeds moet worden gekwalificeerd als afvalstof. Hetzelfde geldt 
overigens voor andere emissies naar bodem, water en lucht in de vorm van organische 
verbindingen zoals  PAK’s, metalen zoals zink en polymeren die bijdragen aan plastic soup 
problematiek.   
 
Wij hebben er in onze tweede brief van 18 januari 2017 op gewezen dat op basis van het 
RIVM-rapport kan worden vastgesteld dat de uitloogconcentratie zink van dit rubbergranulaat 
de emissienorm voor niet-vormgegeven bouwstoffen met een factor 5 tot zelfs een factor 29 
overschrijdt. Voorts hebben wij er op gewezen dat dit in het geval van bijzondere 
omstandigheden nog een onderschatting kan zijn. Wat dit betreft stelt u slechts dat ‘de 
feitelijke uitloging van zink onder praktijkomstandigheden (…) hoger maar ook lager kan zijn 
dan de gemeten uitloging in gestandaardiseerde kolomproeven onder laboratorium-
omstandigheden’.  
 
U benadrukt dat de overschrijding van deze emissienorm indicatief is, met daarbij de 
opmerking dat bij SBR-rubbergranulaat geen sprake is van een (steenachtige) bouwstof zoals 
omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit, zodat formele toetsing aan de Regeling 
Bodemkwaliteit niet aan de orde is. U gaat daarbij echter voorbij aan de door ons gewenste 
beschouwing van de vraag of  de overschrijding van deze emissienorm een zodanige indicatie 
geeft voor de ernst van de emissie naar de bodem dat de einde-afval status niet mag worden 
toegekend.  
 
Omdat er geen sprake is van een bouwstof conform de definitie in het Besluit Bodemkwaliteit 
verwijst u vervolgens naar het kader van de Wet Bodembescherming en de uitkomsten van  
in 2008-2009 gevoerd overleg tussen ‘de branche’ en het toenmalige Ministerie van VROM, 
waarbij is gesproken over de invulling van de zorgplicht.“ 
 

 
 
Gronden 
 

Naar ons oordeel is de inhoud, althans de conclusie van het bestreden besluit fundamenteel 
onjuist. 
 
Om te beginnen is het in het kader van de vraag of een stof een afvalstof is, niet relevant of 
deze stof een positieve waarde heeft. Dit is in de rechtspraak meermalen als zodanig 
benoemd. Het gaat om de vraag of een partij zich van de stof wil/moet ontdoen. In het geval 
van afgedankte/versleten (vracht)autobanden is het primaire karakter als afvalstof niet 
betwistbaar. 
 
Wat in dat verband de sporttechnische eisen zijn die FIFA/KNVB aan materiaal stellen, is niet 
relevant. Bepalend zijn de hiervoor genoemde criteria, te weten dat er sprake moet zijn van 
met nieuwe producten vergelijkbare eigenschappen en dat er geen gevaar (“any risks”) mag 
bestaan voor gezondheid en milieu. Gevaar voor de menselijke gezondheid en nadelige 
gevolgen voor het milieu van rubbergranulaat zijn in de ‘voetbalnormen’ zeker niet afdoende 
in aanmerking genomen. 
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Voorts moet ook worden bedacht dat wij ons niet alleen zorgen moeten maken om door de 
KNVB goedgekeurde voetbalvelden, maar om het rubbergranulaat op alle sportvelden en 
trainingsvelden van zowel diverse soorten sportclubs als thuisveldjes bij particulieren. 
 
Er is onmiskenbaar sprake van nadelige gevolgen voor het milieu. Het gevaar voor het milieu 
is gegeven met de constatering dat de milieu-norm, die de bodem en het grondwater tegen 
de verontreiniging met metalen moet beschermen, met een factor 5 tot een factor 29 wordt 
overschreden. Dat dit in de praktijk “hoger of lager” zou kunnen zijn, is een onbewezen 
stelling. Gelet op de inhoud van het RIVM-rapport1 is deze stelling aldus niet relevant, tenzij 
u (en/of de bandenbranche) het bewijs levert dat er in de praktijk daadwerkelijk en 
onbetwistbaar sprake zou zijn van een zodanig lagere emissie, dat hiermee toch wel binnen 
de emissiegrenzen wordt gebleven. 
Feitelijk wordt hierover immers in het RIVM-rapport juist opgemerkt: 
•  “De uitloging van zink naar water ligt boven de norm van het bouwstoffenbesluit, die 

gebaseerd is op effecten voor het milieu. Voor zink betekent deze overschrijding dat er 
een milieurisico zou kunnen zijn.”  (pagina 23) en 

• De gemeten uitloogconcentraties voor zink zijn niet relevant voor de gezondheid, maar 
wel voor het milieu. (pagina 36). 

Gezien de kans op bijzondere omstandigheden met relatief veel uitloging van zink naar het 
milieu (zie onze brief van 18 januari 2017) en gezien de stelling van VU-onderzoekers, getest 
op zebravisjes2, dat de emissie mogelijk/waarschijnlijk hoger en/of de gevolgen voor 
gezondheid/milieu groter zijn dan in het RIVM-rapport staat beschreven, is er vooralsnog des 
te minder reden om aan te nemen dat uw stelling dat de emissie in de praktijk wellicht 
(overal) lager is, juist zou zijn. Daarbij kan ook gewezen worden op recent onderzoek aan de 
Universiteit van Hasselt (team prof. Carleer) waar tussen de 19 onderzochte velden een grote 
variabiliteit bleek wat betreft de gemeten waarden voor toxische stoffen. Een verklaring is het 
verschil in grondstof voor de rubberkorrels, die op “de Limburgse probleemvelden geleverd 
zijn door drie verschillende firma’s uit drie verschillende landen”3.   
 
Door het gebruik van dit rubbergranulaat ontstaan niet alleen -in toenemende mate4- 
nadelige gevolgen voor het milieu door de genoemde zinkemissie naar de bodem, maar ook 
door diverse niet of nauwelijks onderzochte emissies van zowel zink als andere schadelijke 
stoffen en (componenten van) polymeren, zoals: 
 
a) Emissies van schadelijke organische stoffen  

Toxicologen van diverse universiteiten (Utrecht, Amsterdam, Leuven) wijzen nadrukkelijk 
op de aanwezigheid van kankerverwekkende of anderszins schadelijke stoffen in dit 
rubbergranulaat en op de risico’s van het vrijkomen van deze stoffen door uitloging of 
anderszins. Het gaat daarbij zowel om deze stoffen als zodanig als om het effect van 
combinaties of reactieproducten van deze stoffen. Dergelijke gezondheidsrisico’s voor de 
mens impliceren vergelijkbare risico’s voor dieren en planten in de omgeving en daarmee 
voor het milieu. 
 

b) Emissies van zink en andere schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater 
Een belangrijk deel van de emissie die wordt opgevangen in drainagezand onder 
kunstgras wordt via het drainagesysteem geloosd op het oppervlaktewater rondom de 
sportvelden.  

                                                 
1 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=43ac34f7-7b21-415a-8ea0-b3b5fd1add08&type=pdf&disposition=inline 
2 https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2017/jan-mrt/onderzoek-met-embryos-van-zebravisjes-toont-risico-

rubberkorrels-van-kunstgrasvelden-aan.aspx 
3 http://www.pressreader.com/belgium/het-belang-van-limburg/20170311/281973197455691 
4 Het uitloogeffect van zink uit SBR-rubbergranulaat wordt versterkt door veroudering van het materiaal. 
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In de nota ‘Rubbergranulaat in kunstgrasvelden’ van het toenmalige Ministerie van VROM 
(kenmerk SAS/MB/2007023294) werd hierover onder de kop “Voorgestelde 
beleidsacties” gesteld: “Er zijn verschillende mogelijkheden om de zinkemissies naar het 
milieu te beperken bijvoorbeeld door het drainagewater niet meer op het 
oppervlaktewater te lozen.” (pagina 4) Daartegenover vermeldt de KNVB-brochure 
‘Onderhoud Kunstgrasvelden’ wat dit betreft5: “Verreweg de meeste kunstgrasvelden 
hebben een drainagesysteem. De afstand tussen de drainagebuizen bedraagt meestal 4 
meter en de buizen monden uit in PVC-controleputjes, iets buiten het veld. De 
controleputjes zijn met elkaar verbonden via een pvc-leiding die loost op een 
watergang of het riool.” 
 

c) Emissies door verspreiding naar buiten de kunstgrasvelden en naar de plastic soep  
Jaarlijks verdwijnt een belangrijk deel van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden naar 
elders. Op voetbalvelden wordt gemiddeld zo’n 500 kg per jaar aangevuld, wat in totaal 
neerkomt op circa 1 miljoen kg per jaar. Wat betreft de hier onderliggende verspreiding 
moet rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden wat betreft de aard van 
de locatie en de wijze van gebruik. Verspreiding kan plaats vinden:  
- door het verwaaien van (het gruis van) het rubbergranulaat, 
- door het wegspoelen van het veld na regenbuien, 
- door het afspoelen van de huid bij het douchen van de sporters, 
- via schoenen en kleding,  
- via onderhoudsmachines. 
Een belangrijk deel van de genoemde 1 miljoen kg rubbergranulaat (en misschien meer) 
komt daardoor terecht op nabijgelegen sportvelden, in bermen en sloten rondom de 
velden, in de afvoer van kleedkamers, op straten, in auto’s  en in de wasmachines thuis.   
Uiteindelijk kan dit op deze plaatsen ook tot de eerdergenoemde emissies van schadelijke 
stoffen leiden en draagt het rubbergranulaat bij tot het ontstaan van de plastic soep.  

 
Wat betreft de aangetroffen PAK’s merken wij op dat u inzoomt op de (ook door Nederland in 
EU-verband aangevochten) conclusie dat het rubbermengsel vooralsnog zou kwalificeren als 
(bouwtechnisch) ‘mengsel’ en niet als ‘voorwerp’ (om te gebruiken of mee in aanraking te 
komen). Iedereen is het er over eens dat de PAK-norm van ‘voorwerpen’ (zoals rubberen 
tegels in speeltuinen) – indien deze van toepassing zou zijn- vér wordt overschreden. En ook 
kan worden gewezen op het standpunt van het RIVM dat het wenselijk zou zijn dat deze 
rubbernorm voortaan expliciet van toepassing wordt verklaard op dit granulaat. Daarmee is 
het belang voor de volksgezondheid aldus gegeven. Daarbij zij opgemerkt dat het RIVM niet 
heeft geoordeeld dat het rubbergranulaat geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het 
RIVM heeft slechts geoordeeld dat het aantal slachtoffers binnen de beleidsgrenzen valt.  
 
Voorts zijn er tal van deskundigen die m.b.t. het RIVM-rapport hebben aangegeven dat het 
vrijkomen van schadelijke stoffen en de gezondheids- en/of milieueffecten zouden moeten 
worden getoetst in praktijkomstandigheden, op kinderen, op vrouwen, in regenachtige 
omstandigheden, in warme omstandigheden, op de lange termijn enz. en dat het rapport 
aldus allerminst onbetwist is. 
 
De redenering dat ten gunste van dit rubber zou gelden dat het Besluit Bodemkwaliteit buiten 
beschouwing zou kunnen worden gelaten, omdat dit besluit zich alleen richt op bepaalde 
(steenachtige) bouwstoffen6, achten wij onbegrijpelijk. Ten eerste is de in dit Besluit 

                                                 
5  http://www.knvb.nl/downloads/bestand/1413/kunstgras-onderhoudsbrochure  
6  Het Besluit Bodemkwaliteit hanteert de volgende definitie van een bouwstof: ‘materiaal waarin de totaalgehalten 

aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, 
uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om 
te worden toegepast.’ 
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geformuleerde zinknorm er niet voor niets: deze dient de bescherming van het milieu. En niet 
valt in te zien waarom een overschrijding van die norm met een factor 5-29 in dit geval geen 
gevaar voor het milieu zou opleveren. Ten tweede is die zinknorm dan bepaald voor 
steenachtige en daarmee enigszins natuurlijk ogende stoffen – maar zou in geval van 
onnatuurlijke, synthetische stoffen, bestaande uit talrijke voor de gezondheid en het milieu 
schadelijke elementen, eerder een verbod of zwaardere norm moeten worden toegepast, dan 
dat dergelijke afvalstoffen opeens ‘het geluk’ zouden hebben dat het Besluit er niet direct op 
van toepassing zou zijn.   
 
Nu de Wet Bodembescherming het beoordelingskader is, geldt voor emissies naar de bodem 
een zorgplicht. De controle en beoordeling ligt daarmee op het bordje van de gemeente.  
De Rijksoverheid heeft zich in 2008-2009 beperkt tot overleg met “de branche” om te komen 
tot het –gezamenlijk- formuleren van “een advies hoe deze zorgplicht kan worden ingevuld”.  
Wij zijn hierbij van mening dat ook potentiële kopers en gebruikers van rubbergranulaat van 
buiten “de branche” hadden moeten worden geïnformeerd over en gewaarschuwd voor de 
mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Milieuzorg van de Rijksoverheid kan zich o.i. 
niet beperken tot afspraken met een branche gericht op de grootste consumenten, wanneer 
daarmee een substantieel deel van diezelfde milieuproblematiek buiten beschouwing blijft.  
 
 
Onze beoordeling 
 
Naar ons oordeel is onvoldoende stilgestaan bij het afval-karakter van het SBR-
rubbergranulaat. De cruciale vraag is hier of aan dit SBR-rubbergranulaat wel de einde-afval-
status kan worden verleend, als product of als onderdeel van een productcombinatie. 
Wij gaan daarbij in op  twee vragen: 
1. Verdient het SBR-rubbergranulaat als zodanig de einde-afval-status? 
2. Verdient ‘SBR-rubbergranulaat op kunstgras op een drainagelaag’ de einde-afval-status? 

 
1. Mag “SBR-rubbergranulaat uit afgedankte autobanden” als product op de markt worden 

gebracht, al dan niet bestemd als infill voor sportvelden met kunstgras?  
In de praktijk worden thans immers zakken rubbergranulaat van gemalen autobanden vrij 
te koop aangeboden voor gebruik door clubs of particulieren7, los van de vraag of 
bijvoorbeeld adequate drainagelagen onder het kunstgras zijn aangebracht. Dat impliceert 
dat zakken SBR-rubbergranulaat nu bijvoorbeeld ook op niet of nauwelijks gedraineerde 
sportveldjes op kunstgras kunnen worden opgebracht.    
De nadelige gevolgen hiervan voor o.a. het milieu zijn evident:  
1. Het gaat hier om zinkhoudend (1 á 2%) rubber dat is vermalen tot kleine en/of zeer 

kleine deeltjes die daardoor een zeer groot contactoppervlak hebben, waardoor de 
uitloging van zink sterk toeneemt. 

2. Gebruik als infill op sportvelden leidt tot een zinkemissie waarvan met laboratorium-
proeven is aangetoond dat deze de uitloognorm voor bouwstoffen bij alle onderzochte 
monsters overschrijdt. 

3. De in laboratoriumproeven gemeten overschrijding van de uitloognorm voor 
bouwstoffen is bovendien zeer fors: gemiddeld een factor 5 (en soms een factor 29). 

4. In de praktijk kan de mate van uitloging van zink zelfs nog groter zijn, bijvoorbeeld bij 
veel doorspoeling en/of hoge zuurgraad. 

5. Het gaat hierbij om uitspoeling naar zowel de bodem als naar grond- en/of 
oppervlaktewater. 

 
                                                 
7 Zie bijvoorbeeld http://www.wintergronddoekhandel.nl/rubber-korrels-voor-kunstgras, waar voor los 

rubbergranulaat een prijs wordt gevraagd van € 15 voor een zak van 25 kg en een prijs van € 285 voor een big 
bag van 1.050 kg (prijzen inclusief BTW en exclusief transport). 
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2. Mag het ‘SBR-granulaat uit afgedankte autobanden’ worden gebruikt als onderdeel van 
een product(combinatie) “rubbergranulaat + kunstgras + adequate drainagelaag”?  
De aanvaardbaarheid van het toepassen van SBR-rubbergranulaat op sportvelden wordt 
gemotiveerd met de redenering dat door toepassing van een drainagelaag van circa een 
halve meter (zand en eventueel lava) de daaronder liggende bodem niet binnen 5 á 10 
jaar, maar pas na veel langere tijd zou worden getroffen door een milieuschadelijke 
(normoverschrijdende) zinkemissie.    
Wat betreft de nadelige gevolgen hiervan voor o.a. het milieu merken wij op: 
▪ De mate van uitloging van zink uit het SBR-rubbergranulaat is dan net zo aanzienlijk 

als eerder beschreven, maar wordt nu eerst opgevangen in de opgebrachte zandlaag. 
▪ De meeste kunstgrasvelden hebben een drainagesysteem, waarvan de buizen 

uiteindelijk uitmonden in “een pvc-leiding die loost op een watergang of het riool” 8. 
Een deel van de opgevangen zinkemissie wordt zodoende alsnog rechtstreeks in het 
milieu gebracht, met alle nadelige gevolgen vandien. 

▪ Het deel van de zinkemissie dat achterblijft in de drainagelaag zorgt ervoor dat er 
uiteindelijk -wanneer het kunstgrasveld wordt opgeheven- een forse hoeveelheid 
verontreinigd zand en/of lava resteert, zonder dat zorg gedragen behoeft te zijn voor 
een financiële voorziening voor de afvalverwerking van dit verontreinigde zand/lava.  

▪ Naast de emissies van zink naar de ondergrond en -via het drainagesysteem- naar de 
omliggende slootjes en/of andere watergangen ontstaan ook nog nadelige gevolgen 
voor het milieu door verspreiding van SBR-rubberschaafsel rond het veld en verder. 
Doordat dit rubberschaafsel verwaait, zich hecht aan voetballers, hun kleding en hun 
schoenen, aan borstelmachines en andere schoonmaakapparatuur, etc. komt een 
klein, maar relevant deel van dit SBR-schaafsel in de omgeving terecht als een soort 
nauwelijks zichtbaar zwerfafval dat niet alleen leidt tot zinkemissies, maar ook 
wegspoelt naar uiteindelijk de plastic soep in de oceanen.  

▪  Bij dit alles moet worden bedacht dat het hierbij gaat om bijna 2.000 sportvelden met 
een groot bodemoppervlak9 met grote hoeveelheden SBR-rubbergranulaat. (N.B. Op 
één voetbalveld wordt gemiddeld 120.000 kilogram rubbergranulaat aangetroffen en 
wordt regelmatig bijgestort). 

 
Ons bezwaar en herhaald verzoek om handhaving. 
Wij maken dan ook bezwaar tegen de beslissing om het rubbergranulaat dat ontstaat na het 
bewerken van de (vracht)autobanden niet te zien als afvalstof zoals omschreven in de 
Kaderrichtlijn Afvalstoffen en daarom af te zien van handhaving. 
 
Wij zijn van mening dat dit rubbergranulaat, bestaande uit versnipperde (vracht)autobanden 
niet het karakter van afval heeft verloren. Over de directe gezondheidseffecten van dit 
rubbergranulaat speelt nog een wetenschappelijke controverse. Dat het RIVM heeft 
geoordeeld dat het aantal slachtoffers binnen de beleidsgrenzen valt, maakt dit niet anders. 
Het voorzorgprincipe brengt in dit geval mee dat het afvalkarakter niet wordt 
‘kwijtgescholden’: risico’s voor de volksgezondheid zijn nu eenmaal aanwezig. 
 
Wat betreft de ernstige nadelige milieugevolgen van de emissie van zink naar de bodem is er 
zelfs geen sprake van een controverse. Overschrijding van emissienormen met een factor 5 
tot een factor 29 betekent dat niet kan worden geconcludeerd dat er geen enkel gevaar is 
voor het milieu. 
 

                                                 
8 Zie de KNVB-brochure “Onderhoud kunstgrasvelden” § 5.4. 
   [http://www.knvb.nl/downloads/bestand/1413/kunstgras-onderhoudsbrochure] 
9 Uitgaande van een oppervlak van 7.000 m2 per voetbalveld gaat het bijvoorbeeld in totaal om een bodemoppervlak 
dat twee keer zo groot is als het totale oppervlak van de gemeente Westerveld. 
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Daarbij constateren wij ten overvloede dat het rubbergranulaat van gemalen autobanden 
evenmin voldoet aan een tweede door u genoemd criterium: Er is hier geen sprake van “een 
voltooide nuttige toepassing die resulteert in een aan een grondstof gelijkwaardig product”. 
Hier en daar zijn voetbalclubs immers reeds doende om het rubbergranulaat te vervangen 
door concurrerende infill die weliswaar duurder is, maar ook beter. Dát is het product 
waarmee het rubber moet worden vergeleken.  
 
Wanneer wordt overwogen –gedurende een overgangsperiode- de einde-afvalstatus wel te 
verlenen aan het combinatieproduct “rubbergranulaat + kunstgras + drainagelaag” dan zou 
naar onze mening: 
a) Een regime moeten worden ingesteld dat losse verkoop van dit rubbergranulaat beperkt 

tot verkoop aan bedrijven/organisaties die op zorgvuldige wijze zorg dragen voor 
goedgekeurde sportvelden; 

b) Een regime moeten worden ingesteld dat er zorg voor draagt dat na einde levensloop van 
het kunstgrasveld wordt zorg gedragen voor adequate en deskundige verwijdering van de 
sterk met zink vervuilde drainagelaag. Dit impliceert ook dat hiervoor een financiële 
voorziening moet zijn zeker gesteld.   
 
 

Samenvattend verzoeken wij u: 
 
a) Uw besluit te herroepen en te concluderen dat het versnipperde  SBR-rubbergranulaat 

van afgedankte autobanden (nog immer) kwalificeert als afval.  
 
b) Een eventuele einde-afval-karakter slechts toe te passen voor het combinatieproduct 

“rubbergranulaat+kunstgras+drainagelaag” en niet voor het losse product 
rubbergranulaat. 

 
c) In het geval de einde-afval-status wordt toegekend aan het combinatieproduct 

“rubbergranulaat+kunstgras+drainagelaag” deze toekenning te beperken tot een 
overgangstermijn van maximaal vijf jaar en deze toekenning te binden aan 
eerdergenoemde voorwaarden. 

 
d) Langs deze lijnen bestuursrechtelijke handhaving toe te passen in de vorm van een 

dwangsombesluit tegen de bedrijven/personen die het rubbergranulaat afkomstig van 
(vracht)autobanden in Nederland verkopen en/of toepassen.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Robbert van Duin 
voorzitter Recycling Netwerk 
 
 
 
 


