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Deocrren d1.

Kenmerk: 2009Z06 175
(

Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik de eer u mede te delen dat
door het lid / de leden:
- Ham van der B. (D66)

schriftelijke vragen overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde zijn ingediend.

Ik verzoek u de vragen binnen drie weken te beantwoorden. Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan
dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te laten weten.

Vragen die niet binnen zes weken zijn beantwoord worden op het overzicht van niet-beantwoorde
vragen geplaatst. Dit overzicht wordt elke maand gepubliceerd.

De Griffier van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal,
voor deze,

(

griffie Tweede Kamer
der Staten-Generaal

06APR2009

ou9-ç
‘s-Gravenhage, 2 april 2009

Aan:
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Cramer J.M.

\

Verzoek bij beantwoording datum en kenmerk te vermelden.



2009Z06175

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de milieu- en gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat
(ingezonden 2 april 2009)

1
Acht u het onderzoek van Industox, waarbij slechts zeven mannen zijn getest, valide en
betrouwbaar? Zo nee, waarom heeft u hierop zelf geen onafhankelijk onderzoek ingesteld? Zo
ja, wat zijn de gevolgen van een verhoging van 14% polycyclische aromatische koolwaterstof
(PAK) op lange en korte termijn? 1)

2
Bent u bekend met het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) 2), waaruit blijkt dat de lokale uitloging van zink uit rubbergranulaat ongeveer tot
twintig keer zo groot is als die van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw? Zo ja, deelt
u de mening dat deze mate van uitloging aanzienlijk is, en aanleiding is tot verder( onafhankelijk onderzoek van de overheid?

.3

Acht u een onderzoek naar het overschrijden van de termijn van zestig jaar, dat in opdracht
van fabrikant Vaco uitgevoerd en gefinancierd wordt onpartijdig? Zo ja, waarom? Zo nee,
bent u bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de milieu- en gezondheidsrisico’s
van rubbergranulaat in kunstgrasvelden?

4
Uw ministerie heeft in april 2008 de betrokken branches uitgenodigd voorstellen te doen over
mogelijkheden voor hergebruik van het kunstgrassysteem. Kunt u aangeven wat momenteel
de status is van deze gezamenlijke actie en welke afspraken er zijn gemaakt?

5
Bent u bereid de nulmeting, die nodig is om verontreiniging van de bodem vast te stellen, en
die nog niet verplicht is voorafgaand aan de aanleg van een kunstgrasveld, te verplichten? Zo

( ja, op welke termijn denkt u deze nulmeting verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 1207
2) RIVM, 12 maart 2007: rapport 601774001
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Vragen van het lid Van der Ham
(D66) aan de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over de
milieu- en gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat. (Ingezonden 2 april
2009)

Acht u het onderzoek van lndustox,
waarbij slechts zeven mannen zijn
getest, valide en betrouwbaar? Zo
nee, waarom heeft u hierop zelf geen
onafhankelijk onderzoek ingesteld?
Zo ja, wat zijn de gevolgen van een
verhoging van 14% polycyclische
aromatische koolwaterstof (PAK) op
lange en korte termijn?1
2
Bent u bekend met het rapport van
het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)2,
waaruit blijkt dat de lokale uitloging
van zink uit rubbergranulaat
ongeveer tot twintig keer zo groot is
als die van mest en
bestrijdingsmiddelen in de
landbouw? Zo ja, deelt u de mening
dat deze mate van uitloging
aanzienlijk is, en aanleiding is tot
verder onafhankelijk onderzoek van
de overheid?

3
Acht u een onderzoek naar het
overschrijden van de termijn van
zestig jaar, dat in opdracht van
fabrikant Vaco uitgevoerd en
gefinancierd wordt onpartijdig? Zo ja,
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waarom? Zo nee, bent u bereid een
onafhankelijk onderzoek in te stellen
naar de milieu- en
gezondheidsrisico’s van
rubbergranulaat in kunstgrasvelden?
4
Uw ministerie heeft in april 2008 de
betrokken branches uitgenodigd
voorstellen te doen over
mogelijkheden voor hergebruik van
het kunstgrassysteem. Kunt u
aangeven wat momenteel de status is
van deze gezamenlijke actie en welke
afspraken er zijn gemaakt?
5
Bent u bereid de nulmeting, die nodig
is om verontreiniging van de bodem
vast te stellen, en die nog niet
verplicht is voorafgaand aan de
aanleg van een kunstgrasveld, te
verplichten? Zo ja, op welke termijn
denkt u deze nulmeting verplicht te
stellen? Zo nee, waarom niet?
1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2008—2009, nr. 1207.
2 RIVM, 12 maart 2007: rapport 601774001.
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