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Betreft Uitstel van beantwoording Kamervragen lid Van der Ham (D66)

Geachte Voorzitter,

Hierbij vraag ik uitstel aan voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen van
het lid Van der Ham van 14 november 2008 over de risico’s van het gebruik van
rubbergranulaat. De reden voor het uitstel is de complexiteit van de materie.

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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Doel van de nota
Kamerlid van der Ham (D66) heeft vragen geLeIa over het gebruik vanversnipperde autobanden als strooisel in kunstgrasvoetbalvelden. Deze nota geeftkort de achtergronden en licht de beantwoording toe zodat u kunt besluiten of uwilt ondertekenen.

Geadviseerde beslissingen
Op voetbalvelden van kunstgras ligt strooisel dat de eigenschappen van het veldverbetert. De verkoop van dit strooisel is een competieve markt, de leveranciersgebruiken de gezondheids- en milieuaspecten als concurrentie middel.Kunstgrasstrooisel dat gemaakt is van versnipperde autobanden is al een aantalkeren in het nieuws geweest omdat gevreesd werd voor effecten op degezondheid van de sporters. Onderzoek door RIVM liet zien datgezondheidseffecten niet aannemelijk zijn. Een milieu-effect zou uitloging van zinkuit de snippers naar de bodem kunnen zijn.
U heeft de branche opgeroepen om zelf een oplossing te vinden voor dezesituatie, uitgaande van de bekende kaders (zorgplicht, bijlage 1). Dit is gebeurd,het blijkt dat de bodembelasting van een aangelegd kunstgrassysteem te overzienis. Als na de levensduur van het veld alles wordt opgeruimd, is er volgens hetverrichte onderzoek geen sprake van belasting van de achterblijvende bodem.

Uw mening wordt gevraagd over het gebruik van versnipperde autobanden, in debeantwoording staat de feitelijke situatie zoals die volgt uit uw eerdere brief en denu beschikbare informatie uit aanvullend onderzoek. RIVM onderschrijft ditexpliciet. Daarnaast wordt u gevrad uw mening te geven over de inspanning
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Op voetbalvelden van kunstgras ligt strooisel dat de eigenschappen van het veld
verbetert. De verkoop van dit strooisel is een competieve markt, de leveranciers
gebruiken de gezondheids- en milieuaspecten als concurrentie middel.
Kunstgrasstrooisel dat gemaakt is van versnipperde autobanden is al een aantal
keren in het nieuws geweest omdat gevreesd werd voor effecten op de
gezondheid van de sporters. Onderzoek door RIVM liet zien dat
gezondheidseffecten niet aannemelijk zijn. Een milieu-effect zou uitloging van zink
uit de snippers naar de bodem kunnen zijn.
U heeft de branche opgeroepen om zelf een oplossing te vinden voor deze
situatie, uitgaande van de bekende kaders (zorgplicht, bijlage 1). Dit is gebeurd,
het blijkt dat de bodembelasting van een aangelegd kunstgrassysteem te overzien
is. Als na de levensduur van het veld alles wordt opgeruimd, is er volgens het
verrichte onderzoek geen sprake van belasting van de achterblijvende bodem.

Uw mening wordt gevraagd over het gebruik van versnipperde autobanden, in de
beantwoording staat de feitelijke situatie zoals die volgt uit uw eerdere brief en de
nu beschikbre informatie uit aanvullend onderzoek. RIVM onderschrijft dit
expliciet. Daarnaast wordt u gevra..aJ uw mening te geven over de inspanning
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van het bedrijfsleven. Op uw oproep aan de branche is maar zeer beperkt Portefeuille Milieugereageerd. Veel partijen hebben nadat bekend werd dat er geen sprake is van Directie Duurzaam
7 Producerengezondheidseffecten op de sporters hun interesse verloren. De producenten van

het strooisel reageerden wel, zij het zeer bescheiden en niet echt pro-actief. Na Kenmerk
stimulatie door ons is er enige beweging gekomen. Vandaar dat in het antwoord DP/2009000813
staat dat u niet echt tevreden bent over de inspanning. Er zijn geen metingen die
laten zien dat normen of kaders overschreden worden, er is dus geen directe
reden om in te grijpen.

Ik adviseer u akkoord te gaan met deze beantwoording en de brief te
ondertekenen.

Beslistermijn
Voor kamervragen geldt een termijn van 3 weken, deze is verlengd met 3 weken.
De vragen zijn gesteld op 14 november, rekening houdend met 2 weken
kerstreces verloopt de termijn op 9 januari 2009.

Politieke en bestuurlijke context
Er worden geen moties of toezeggingen afgehandeld of gedaan in deze brief.

In 2006 zijn herhaaldelijk kamervragen gesteld over de gezondheids- en
milieueffecten van kunstgrasstrooisel. Uw voorganger heeft steeds geantwoord
dat voor zover bekend de risico’s voor effecten op de gezondheid verwaarloosbaar
klein zijn. Een chronologisch overzicht staat in de toelichting.
Verder heeft u de branche opgeroepen zelf verantwoordelijkheid te nemen (brief
23 april 2007), bijlage 1.

Fracties TK: voorzover bekend hebben die geen standpunt over kunstgrasstrooisel
anders dan zorg voor gezondheid en milieu.

Gemeenten: zijn niet erg blij met de onduidelijkheid. Zij betalen de aanleg van
velden vaak en moeten nu een eigen risico-afweging maken. Versnipperde
autobanden zijn een stuk goedkoper dan een alternatief materiaal. Als blijkt dat
de bodem verontreinigd zou raken, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het
herstellen (mede) bij de gemeenten.

Overig: er is een volksvertegenwoordiger in Sittard die zijn zorgen om de
toepassing van dit materiaal vertaald heeft in procedures, een aanklacht en een
artikel in het blad Zondag (zie bijlage 2). Dit artikel is ook de basis van de
gestelde vragen. De aanklacht is nog in behandeling, de officier van Justitie heeft
contact met ons ministerie opgenomen.

.
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Een ander risico : Portefeuille Milieu
Directie Duurzaam

- Produceren

Kenmerk
DPI2O 09000813

Intra- en interdepartementale afstemming
In het verleden is dit dossier afgestemd met VWS, sinds vastgesteld is dat er
geen gezondheidseffecten zijn, alleen mogelijk milieu-effecten, is afstemming niet
meer nodig. VWS is wel op de hoogte gesteld van dit antwoord.
Het antwoord is afgestemd met RIVM.
In dit dossier vindt regelmatig afstemming met uw persvoorlichting (Jan-Jaap
Eikelboom) plaats omdat er veel over deze materie wordt gecommuniceerd in
relevante vakbladen.

Toelichting
1. Chronologisch overzicht eerdere kamervragen

- 21 november 2005, van der Sande (VVD), Verbeet (PvdA) over
schadelijke stoffen (PAK’s) in kunstgrasvelden. Op 1 februari 2006
beantwoord door staatssecretaris van Geel mede namens VWS. Inhoud:
schadelijke gezondheidseffecten PAK in rubberkorrels zijn
verwaarloosbaar klein.

- 30 juni 2006, van der Sande (VVD), vragen over gezondheid en PAK’s
ingegeven door een rapport van INTRON. Staatssecretaris van Geel geeft
aan nog steeds te vinden dat het gezondheidsrisico verwaarloosbaar klein
is. Een RIVM advies dat dit onderbouwt is toegevoegd. Er wordt ook
gewezen op enkele milieurisico’s (waaronder uitloging zink).

- 1 september 2006, van der Sande (VVD), 4 september 2006 Verbeet
(PvdA), over gezondheidsrisico’s van nitrosaminen. De Staatssecretaris
antwoordt dat er geen gezondheidsrisico’s bekend zijn en dat nader
onderzoek naar nitrosamines wordt afgewacht. Later blijkt het voorkomen
van nitrosamines een meetfout te betreffen.

2. Het speelveld zoals dat momenteel is, wordt redelijk adequaat beschreven in
een aantal artikelen in de recente editie van het vakblad Fieldmanager, naar
aanleiding van een congres dat gehouden is over deze materie. Ter informatie zijn
deze artikelen (december 2008) toegevoegd. De verwachting is dat de
beantwoording van de kamervragen tot nieuwe publicaties zal leiden.
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