
Postbus 418, 2260 AK Leidschendam
Loire 150, 2491 AK Den Haag
Telefoon 070444
Fax : 070-444
E-mail bem@RecyBEM.nl
Website : www.bandenmilieu.nl

Bankrelatie:
Rekeningnummer 349 633 282
K.v.K. Nr. :27 264 616
BTW Nr. : NL 812810302 BOl

Ministerie van VROM
Directoraat-generaal Milieu
Mevrouw dr. J.M. Cramer
Postbus 30945
2500GX DENHAAG

Den Haag, 27 februari 2007

Onze ref. CvO/ND/BEM/070052
Onderwerp Rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Recente ontwikkelingen naar

( aanleiding van onderzoek naar gezondheid- en milieurisico’s.

Geachte mevrouw Cramer,

b 2006 hebben verschillende marktpartijen waaronder de KNVB, NOC-NSF, Vereniging VACO (brancheOrganisatie van ondermeer inzamelaars en herverwerkers van de banden en wielensector), Vereniging BEM(Vereniging Band en Milieu, namens bandenfabrikanten en -importeurs) en de industrie en bouwers vansportvelden, een onderzoek ingesteld naar de gezondheid- en milieurisico’s van het gebruik van gerecycledrubbergranulaat uit gebruikte banden als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Uw Ministerie is hierbij in2006 uitgenodigd deel te nemen in de begeleidingsconimissie (VROM) en de technische commissie (RIVM).Het onderzoek is uitgevoerd door LNTRON in samenwerking met TNO en Jndustox.

De onderzoekers concluderen ten aanzien van de gezondheidsaspecten dat er op basis van de beschikbareliteratuur over blootstelling aan rubbergranulaat door inademen, inslikken en huidcontact en aanvullend
laboratorium- en veldonderzoek naar blootstelling bij huidcontact geen sprake is van een significant
gezondheidsrisico bij sporters door gebruik van instrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden.

( De onderzoekers concluderen ten aanzien van de milieuaspecten dat de uitloging van zink het meest relevantis. Bij gebruikmaking van de analogie van het Bouwstoffenbesluit, dat formeel niet van toepassing is,
berekenen de onderzoekers dat na 3 tot 20 jaar mogelijk een overschrij ding van de beleidsnorm voor deimmissie van zink plaatsvindt. De overige componenten die in het Bouwstoffenbesluit genoemd worden,
overschrijden niet de grenswaarden uit dit besluit, zodat hier geen milieurisico’s worden verwacht.

De relatief grote onzekerheidsmarge in de conclusies rond de zinkuitloging worden veroorzaakt doordat delange termijn uitloging wordt bepaald door de mate van veroudering en geëxtrapoleerd aan de hand van
theoretische, modelmatige uitlogingsscenario’s. Naar aanleiding van deze conclusies hebben de VACO enBEM direct besloten in samenwerking met INTRON op korte termijn een vervolgonderzoek uit te voeren
naar de zinkuitloging en hebben hiertoe al de benodigde fmanciële middelen gereserveerd.

De bovengenoemde conclusies van het onderzoek zijn in de eindfase in verschillende afstemmings
overleggen met het R1VM en VROM aangepast. Tijdens het laatste overleg van 16 februari jl. tussen uw
medewerkers d heren -- n en mevrouw en de herer
(1NTRON), (VACOj en EM) is ons echter gebleken dat uw Ministerie
ondanks de voorgaande afstemming mogelijk alsnog overweegt een negatief advies uit te brengen gebaseerd
op het stand-still beleid van VROM.

RecyBem BV. Collectieve uitvoeringsorganisatie van de Vereniging Band en Milieu (BEM) en de Stichting Fonds Band en Milieu voor deinzameling en verwerking van personenwagenbanden in het kader van het Besluit Beheer Autobanden (sinds Ol-04-’04)



Middels dit schrijven willen wij hierover onze grote verontrusting uitspreken en u met klem verzoeken af tezien van een negatiefmarktadvies voor het toepassen van rubbergranulaat van gerecyclede autobanden, omde volgende redenen:

Een negatiefmarktadvies lijkt alleen te rechtvaardigen indien er sprake is van een aantoonbaar enacuut milieurisico op een relevante schaal. Aan deze voorwaarden wordt ons inziens niet voldaan:o De bandbreedte van de conclusies (3 tot 20 jaar) laat duidelijk zien dat er geen sprake is vanonomstotelijk aantoonbare acute milieurisico’s.
o In het worstcase scenario wordt drie jaar na aanleg de beleidsnorm voor zinkuitloging uitbouwstoffen overschreden. Aangezien er binnen 1 jaar nieuwe resultaten van onsvervolgonderzoek mogen worden verwacht is er daarna nog 2 jaar de tijd om maatregelen tenemen om overschrijding van normen voor zinkuitloging te voorkomen.
o de overschrijding van de beleidsnorm voor zink-imrnissie wil niet zeggen dat er sprake isvan een direct milieurisico. De berekende overschrijding van de beleidsnorm voor zinkimniissie in het worstcase scenario zal de eerste tien jaar in de bovenste bodemlaag nietleiden tot een toxicologisch effect in de bodem. Rekeninghoudend met de verdeling van hetzink naar diepere bodemlagen is er in het worstcase scenario de eerste 56 jaar geentoxicologisch effect voor de bodem.
o Uitgaande van 1000 velden (nu 400) is in het worstcase scenario de totale zinkbelasting vande Nederlandse bodem 8,6 ton. Jaarlijks brengt de Nederlandse Landbouw 1806 ton zink inde bodem door middel van bemesting. De zinlcbelasting door kunstgrasvelden bedraagt 0,5%van de zinlcbelasting door mestgebruik in de landbouw (zie bijlage voor berekening)• Het vervolgonderzoek zal uiterlijk binnen een jaar na datum brief duidelijkheid verschaffen over dewerkelijke zinkuitloging uit een kunstgrasveld op korte en lange termijn. Indien onverhoopt hetvervolgonderzoek aantoont dat er wel sprake is van een te hoge zinkuitloging, kan al aangebrachtrubbergranulaat met behulp van stofzuigers worden verwijderd uit kunstgrasvelden. Er is dus sprakevan een omkeerbare situatie. Er kan dus indien onverhoopt noodzakelijk worden ingegrepen, ruimvoordat er ook sprake is van een milieuverontreiniging boven de grenswaarden.

• Een negatiefmarktadvies zal er per direct toe leiden dat een groot aantal sportverenigingen engemeenten geen rubbergranulaat van gerecyclede banden meer zal toepassen bij aanleg van nieuwevelden. Alternatieve instrooimaterialen zijn echter zo’n 5 tot 8 keer duurder en de milieu- engezondheidsaspecten daarvan zijn niet of nauwelijks onderzocht. Concreet is er dus geenvergelijkbaar en betaalbaar alternatiefwaardoor een negatief advies van VROM zal leiden tot eenstagnatie in de jaarlijkse aanleg van kunstgrasvelden.
• Een negatief advies van VROM voor het gebruiken van rubbergranulaat van autobanden in nieuwaan te leggen velden zal een economische schade van ongeveer € 21 mln, per jaar veroorzaken welkezowel de gemeenten, sportverenigingen, kunstgrasproducenten, aannemers als de bandenrecyclingsector zal treffen (zie bijlage voor berekening).
• Een negatief advies van VROM zal grote vragen oproepen hij sporters, sportverenigingen engemeenten hoe om te gaan met de al bestaande 400 kunstgrasvelden. Immers een negatief advies vanVROM betreffende het aanleggen van nieuwe velden zal vooral gebaseerd zijn op de aariname dat dezinkuitloging al na enkele jaren boven de beleidsnormen stijgt. Dit is vooralsnog een aariname en infeite onderwerp van vervolgonderzoek. Een stand-still of negatief advies zal maatschappelijke onrustveroorzaken, geeft vrij spel voor allerlei verkeerde interpretaties met onvoorspelbare gevolgen.• Indien de gemeenten na advies van VROM kiezen voor de enige bestaande alternatieven,rubberkorrels van EPDM ofTPE, bestaat een reële kans dat milieutechnisch een aanzienlijkslechtere situatie wordt gerealiseerd. De feitelijke samenstelling van TPE en EPDM is nagenoegonbekend. In een Noors onderzoek is één EPDM monster onderzocht waaruit blijkt dat naast eenvergelijkbaar zinkgehalte er een evenhoog chroomgehalte in deze rubber zit. In dit onderzoek is geenuitloging van deze metalen na veroudering van het rubber onderzocht. Door het inzetten van TPE enEPDM zal er ook sprake zijn van een toename van het grondstof- en energiegebruik en een stijgingvan de te verbranden hoeveelheid afval.
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• Een negatief advies van VROM zal grote, negatieve gevolgen hebben voor de collectieve uitvoering
van het Besluit Beheer Autobanden. De sector is er, als enige uitvoerende organisatie van
productbesluiten, in geslaagd in korte tijd een marktdekking van bijna 100% te realiseren. Van de
ingezamelde gebruikte banden is 30 tot 35% bestemd voor gebruik als gerecycled rubbergranulaat inkunstgrasvelden. Met deze toepassing wordt voldaan aan de verplichting van hoogwaardig
materiaalhergebruilc, zoals vastgesteld in de nota van toelichting van het Besluit. Een negatief
marktadvies van VROM betreffende de toepassing van rubbergranulaat heeft daarom tot gevolg datde milieudoelstellingen van het Besluit Beheer Autobanden in 2007 niet gehaald zullen worden.

Samengevat zijn wij van mening dat er op basis van het voorliggende onderzoek geen rechtvaardigingbestaat voor een negatief advies (stand-still) over de toepassing van rubbergranulaat van gerecycledeautobanden. De bandensector, vertegenwoordigd door de brancheorganisaties, vereniging VACO envereniging BEM is van mening dat zij als marktpartijen hebben aangetoond het milieubeleid van de overheidop professionele wijze ten uitvoer te brengen. Op basis hiervan menen wij van de overheid te mogenverwachten dat wij tenminste de kans krijgen om op basis van goed onderbouwde onderzoeken te komen toteen afgewogen niilieuoordeel over de toepassing van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Op 9 maart a.s. vindt een vergadering plaats van de begeleidingscommissie van het onderzoek waarin uwvertegenwoordiger het VROM-standpunt zal geven over de toepassing van rubbergranulaat. Het standpuntvan de vertegenwoordiger van VROM in de begeleidingscommissie zal nog daarvdér — naar wij hebbenbegrepen — aan u worden voorgelegd. Graag zouden wij u hierbij willen verzoeken te bevorderen dat hetoverleg van 9 maart a.s. zal plaatsvinden met als insteek dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met deuitkomsten van het voorliggende onderzoek evenals de belangen van de verschillende marktpartijen met alsdoel continuering van de uitvoering van de collectief aangegane verplichtingen in afwachting van deuitkomsten van het door de marktpartijen in voorbereiding zijnde vervolgonderzoek.

Bij voorbaat onze dank voor de aan deze brief te besteden aandacht.

Hoogachtend,

Directeur RecyBEM BV.

Namens Vereniging Band en Milieu, mede namens Vereniging VACO

Bijlagen: Gespreksverslag overleg met het Ministerie van VROM d.d. 16 februari 2007.
Interne notitie d.d. 15 februari 2007

C.c.: Deheer (SG)
Mevrou ofd afdeling afvalketenbeleid)
Mevrouw )GM/SAS)

Kopie: De hee’ - (VACO)
De heer - (VACO)
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