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Enkele notities naar aanleiding van het overleg met het ministerie van VROM over de
toepassing van rubbergranulaat als infill in kunstgrasvelden.
Aanwezig namens VROM:

Directie SAS, afvalstoffen
, Directie Bodem, Water en Landelijk gebied (betrokken bij

reststoffen, normstelling, hergebruik en ook internationaal (EU) betrokken)
, Directie SAS, stoffen, milieu en gezondheid

Aanwezig namens bedrijfsleven:

(Intron)
lntron)
VACO)

Afwezig met bericht:

Aanleiding voor deze bespreking vormde een dreigend advies van VROM (telefonisch
gegeven op 13 februari 2007) naar aanleiding van hun interpretatie van de resultaten van hetIntron-onderzoek. VROM wilde meer tijd hebben om de resultaten te bestuderen, intern tebespreken en conclusies te trekken, anders zou een stand still qua toepassing worden
gecommuniceerd.

Op de middag van 9 maart 2007 zal VROM tijdens de vergadering van de
begeleidingscommissie een definitief standpunt innemen (mede namens het ministerie vanVWS en V&W) over het advies aan eenieder over de toepassing van rubbergranulaat alsinfili in kunstgrasvelden. Een voorstel hiervoor zal aan de nieuwe minister/staatssecretarisworden voorgelegd. De huidige staatssecretaris beoordeeld dit niet meer.

De heer i is van mening dat het feit dat grenswaarden worden overschreden voorVROM reden kan zijn om een stand stili qua toepassing van rubbergranulaat te adviseren.

Vanuit het bedrijfsleven wordt het volgende gesteld:
De verschillende scenario’s kennen zeer uiteenlopende resultaten. Daarom is
momenteel nog weinig te zeggen over overschrijding van de grenswaarden. Datvormt de reden dat het bedrijfsleven in nauw overleg met RIVMNROM op kortetermijn vervolgonderzoek wenst te doen. Dit past ook prima in het VROM-beleidwaarbij de marktpartijen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dus in nauw engoed overleg onderzoek doen.

• Rubbergranulaat levert slechts een zeer beperkte bijdrage aan de totale zinkemissiein Nederland. Bij 2.500 velden zou sprake zijn van 0,5%. De heer deeltmee dat VROM alle partijen die bijdragen beperkingen op wil leggen. Iedere partijmoet bijdragen (dus zowel landbouw als rubbergranulaat).
• Het is de vraag of rubbergranulaat steeds meer uitloogt. VROM en RIVM denken vanwel. Echter het bedrijfsleven acht het aannemelijk dat de buitenkant van het rubber inde eerste periode uitloogt en dat de uitloging daarna steeds minder wordt.Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. Op deze visie had deheer

- jeen commentaar en bleek wat verrast.



• Dat VROM teveel uitgaat van een worst case scenario. Als je alle zorgen optelt komje vanzelf negatief uit. Vervolgonderzoek moet aangeven in welke mate
rubbergranulaat op welke termijn zink uitloogt en in hoeverre dit in grondwater,bodem en oppervlaktewater treedt. Daarna kan eenieder pas echt conclusies trekken.Wel wordt vastgesteld dat gezien de zeer wisselende samenstelling van de bodemhet zeer moeilijk is een toename van zink door rubbergranulaat in bodem engrondwater vast te stellen. Bij drainagewater is dit veel eenvoudiger.

• Dat de doelstellingen van het Besluit beheer autobanden door een stand still nietmeer gehaald kunnen worden.
• Dat een stand stilI voor alle betrokken partijen veel onzekerheid en onrust teweeg zalbrengen. Dit terwijl de reden van een stand still allerminst duidelijk is.
• VACO-leden zijn voornemens nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van hetcoaten van rubbergranulaat. Uitloging zal vanwege de coating veel lager worden.Coaten wordt reeds in Duitsland gedaan.

VROM wenst aan alle soorten infïlI dezelfde eisen te stellen. Eisen die voor rubbergranulaatgelden dienen ook voor EPDM (chroom?) en TPE (tolueen?). VROM wenst daarom op kortetermijn dat alle relevante marktpartijen vergelijkend onderzoek doen. Op basis van deresultaten kan dan voor de toekomst bepaald worden wat wel/niet, eventueel onder welkevoorwaarden, acceptabel is. Tevens kunnen marktpartijen aangeven op welke wijze hetmilieu door eventuele preventie maatregelen beschermd kan worden (denk aan andereafvoer van drainagewater).

Het bedrijfsleven stelt dat een onderzoekvoorstel voor rubbergranulaat van gemalen bandenreeds in een vergevorderd stadium geformuleerd is en de bereidheid bestaat dit al voor 9maart 2007 met VROM te overleggen. Dit kan voor VROM reden vormen af te zien van eenbeleid van stand stili en de resultaten hiervan af te wachten. In het kader van dit onderzoekzou men kunnen komen tot een systeembeschrijving waardoor tegelijk aan preventie vaneventuele verontreiniging gedacht kan worden (afvoer van drainagewater).

Het bedrijfsleven biedt aan de heer toelichting te geven op het Intron-onderzoek( ) opdat hij voor 9 maart 2007 een goed beeld kan krijgen en daarmee zijncollega’s een goed advies kan geven. De heer heeft de laatste versie van hetIntron-rapport nog niet bestudeerd.

Indien VROM op korte termijn een stand stili adviseert mag van de bandenverwerkingsbedrijven niet meer verwacht worden dat zij vervolgonderzoek zullen laten uitvoeren.
VROM stelt dat hoewel het bouwstoffenbesluit formeel gezien niet voor rubbergranulaat geldter wel vanuit de Wet milieubeheer en de WVO (oppervlaktewater) een zorgplicht vooreenieder geldt. Het is denkbaar dat voor het gebruik van een kunstgrasveld een WVOvergunning moet worden aangevraagd. Marktpartijen moeten adequate maatregelen nemenom milieurisico’s te beperken.

VROM deelt mee dat RIVM niet eerder met de resultaten zal komen dan dat debegeleidingscommissie het lntron-rapport publiceert. RIVM dreigde op de resultaten van hetonderzoek vooruit te willen lopen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een EU-bouwproductenrichtlijn. Gezien de Nederlandsediscussie over rubbergranulaat wordt op EU-niveau nu ook overwogen om rubbergranulaatin het besluit op te nemen. Wel is het de vraag wat binnen de EU haalbaar is.
Leiden, 16 februari 2007.


