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Onderwerp
Dossier rubbergranulaat

(

Datum Hierbij zend ik u het RIVM rapport 601774001, getiteld: “Leaching of zinc from rubber
16 februari 2007 infill on artificial turf (footbail pitches)”. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van
Ons kenmerk het RTVM project: “Coördinatie Bestaande Stoffen”.
030/07 LER AV/sd
Blad Het R1VM heeft zitting gehad in de Technische Commissie Rubbergranulaat (TC-infull)
1/2 en heeft in die rol het onderzoek van INTRON naar o.a. de milieurisico’s van
Behandeld door rubbergranulaat gevolgd en van raadgevingen voorzien. Het RIVM heeft onder anderekritiek geuit op de aanname dat de emissie van zink uit rubbergranulaat op dezelfde
Laboratorium voor manier berekend kan worden als de emissie van zink uit bouwstoffen. Meetgegevens
Ecologische wijzen er op dat dit pertinent onjuist is. Veroudering of verwering van rubber heeft
Risicobeoordeling grote invloed op de emissie en daardoor gaat de analogie met bouwstoffen niet op. In
Tel 030 274 2655 overleg met VROM heeft het RIVM aangeboden dit samen met de leden van de TC
Fax 030 274 4413 infihi nader uit te werken. Op dit aanbod is niet ingegaan omdat de voorkeur werd

@rivm.nl gegeven aan een snelle afronding van de rapportage, wel is aangegeven dat de( veroudering van het materiaal in een vervolg onderzoek nader dient te worden
Bijlagen uitgewerkt.
RIVM rapport

Het RIVM heeft in onderhavige studie het gegeven van veroudering van rubber en de
invloed daarvan op de emissie van zink verder onderbouwd. De meetgegevens van
INTRON aan verouderend materiaal hebben als Uitgangspunt gediend om met
eenvoudige modelberekeningen de zinkconcentraties in drainagewater,
oppervlaktewater, grondwater en de bodem te berekenen. De uitkomsten duiden op
mogelijke overschrijding van ecotoxicologische risicogrenzen in oppervlaktewater en/ofgrondwater en bodem. Daarnaast voldoet ook de kwaliteit van het drainagewater niet
aan de eisen die worden gesteld in het kader van het Lozingenbesluit.



rivn
Datum Over de uitgangspunten en resultaten van dit project is overleg gevoerd met
16 februaii 2007 medewerkers van RIZA, Alterra en VROM. De uitkomsten worden u aangeboden voor
Ons kenmerk verdere beleidsmatige afweging.
030/07 LER AV/sd

Blad Wanneer er naar aanleiding van deze rapportage vragen enlof opmerkingen zijn dan
2/2 kunt u contact opnemen met @rivm.nl: 030-

Indien het rapport onmiddellijk vrijgegeven kan worden, dan verzoek ik u dit terstond
aan ondergetekende te laten weten. Indien van u binnen 4 weken na dagtekening van
deze brief geen expliciet antwoord wordt ontvangen, wordt het rapport openbaar en in
bredere kring verspreid.
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