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Beslissing op verzoek tot handhaving

Geachte heer Van Duin,

Op 29 november 2016 heb ik uw brief van 24 november 2016 met kenmerk RN-
1611 ontvangen. In vervolg daarop heb ik uw brief van 18 januari 2017 met
kenmerk RNRD-1701 ontvangen, met het verzoek deze brief te betrekken bij mijn
reactie op uw eerder gezonden brief.

Inhoud van uw verzoek

U verzoekt hierin om te vernemen of de ILT met u van oordeel is dat de
rubberkorrels bestemd voor kunstgrasvelden, evenals de banden waarvan zij
afkomstig zijn, te kwalificeren zijn als afvalstof. Tevens verzoekt u, indien er
sprake is van een afvalstof, dat de ILT aangeeft op welke wijze zij voornemens is
handhaving toe te passen jegens de leveranciers van dit rubbergranulaat en
gemeenten en anderen die als eigenaar/verhuurder van de velden clubs hierop
laten spelen. lk vat uw brief op als een verzoek tot handhaving en zal deze als
zodanig beantwoorden.

Bevoegdheid

Ik ben namens de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot handhavend
optreden bij overtredingen van de Wet milieubeheer.

Feiten en omstandigheden
Volgens het recente RIVM rapport 'Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat' van december 2016 liggen in Nederland
bijna tweeduizend kunstgras-voetbalvelden waarvan ruim 90 procent is
ingestrooid met SBR-rubbergranulaat, dat is gemaakt van gebruikte autobanden.
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Op de andere 10 procent van de kunstgras voetbalvelden ligt gecoat SBR-rubber
of ander instrooimateriaal. Op één voetbalveld gaat ongeveer 120 ton
rubbergranulaat, afkomstig van circa 20.000 gebruikte autobanden.

Het rubbergranulaat afkomstig van gebruikte autobanden is ontstaan na het
verwijderen van textiel en ijzer uit de band en het vervolgens op gewenste
(korrel)grootte granuleren van het resterende rubbermengsel (SBR).

Overwegingen

Bij de beoordeling van uw verzoek of de autobanden waarvan men zich heeft
ontdaan, na het omvormen tot granulaat het predicaat afvalstof hebben verloren,
wordt de thans geldende nationale en Europese wet- en regelgeving, en het hierop
gebaseerde beleid alsmede de nationale en Europesejurisprudentie in acht
genomen. Het toetsingskader is artikel 1.1, lid 6, Wet milieubeheer en de
Kaderrichtlijn Afvalstoffen (Richtlijn 200Bj98/EG).

Indien specifieke afvalstoffen een behandeling voor nuttige toepassing hebben
ondergaan en voldoen aan de ingevolge artikel 6, eerste en tweede lid, van de
Kaderrichtlijn Afvalstoffen vastgestelde criteria en tevens behoren tot het soort
afvalstoffen waarop deze criteria van toepassing zijn, worden zij niet langer als
afvalstoffen aangemerkt. Onze Minister kan, rekening houdend met de
toepasselijke rechtspraak, per geval beslissen of een bepaalde afvalstof niet
langer een afvalstof is.

De eerste volzin van artikel 6, vierde lid van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (richtlijn
2008/98/EG) luidt: Indien er geen volgens de leden 1 en 2 bedoelde procedure op
communautair niveau bepaalde criteria bestaan, kunnen de lidstaten, rekening
houdend met de toepasselijke rechtspraak, per geval beslissen of een bepaalde
afvalstof niet langer een afvalstof is.

Voor het betreffende SBR-rubbergranulaat zijn noch op communautair niveau
noch op nationaal niveau criteria ontwikkeld die aangeven wanneer deze afvalstof
de einde-afvalfase heeft bereikt. Dit betekent dat op grond van artikel 6, vierde
lid van de kaderrichtlijn afvalstoffen voor de beoordeling van uw verzoek moet
worden gekeken naar de toepasselijke rechtspraak, zoals ook blijkt uit de
overwegingen van het Europese Hof van Justitie in zijn arrest van 7 maart 2013,
C-358jll, punten 53 tjm 60. Het Hof vat in punt 60 van dit arrest de
voorwaarden samen die aan een einde-afvalfase zijn gesteld:

... niet langer een afvalstof in de zin van richtlijn 2008/98 is wanneer zij door
middel van een behandeling voor nuttige toepassing bruikbaar kan worden
gemaakt zonder dat dit gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid en
nadelige gevolgen heeft voor het milieu, en voorts niet wordt geconstateerd dat
de houder van het betrokken voorwerp zich ervan ontdoet dan wel voornemens of

UT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Afval

Datum
23 januari 2017

Pagina 2 van 6



verplicht is zich ervan te ontdoen in de zin van artikel 3, punt 1, van die richtlijn,
hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

Dit wordt ook ondersteund in paragraaf 1.3.5. van de "Guidance on the
interpretation of key provisions of Directive 200B/98/EC on waste" van juni 2012
van de Europese Commissie:

The moment when a material or substance reaches EoW is simultaneous with the
completion of the recovery and recycling processes. The WFD definition of
recovery includes not only processes where a material is actualiv substituting
other materiais, but also processes preparing a waste material in such a way that
it no langer involves waste-related risks and is ready to be used as a raw material
in other processes. GeneraJlyspeaking, the point of completion of a recovery
operation may be considered to be the moment where a useful input for further
processing, not representing any waste-speclftc risks to health and the
environment, becomes available.

Deze uitspraak sluit aan bij eerdere communautaire rechtspraak zoals in de
arresten ARCa-Chemie, Mayer Parry en Niselli: bij een onvoltooide nuttige
toepassing die niet resulteert in een aan een grondstof gelijkwaardig product is
nog steeds sprake van een afvalstof. Maar het sluit ook aan bij eerdere nationale
rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak onder andere in het vliegasarrest
(ABRvs 29 augustus 2012 r 201102730/1/A4) en de Hoge Raad in haar uitspraak
van 17 april 2012 (nr llj00130E).

In het geval van rubbergranulaat bestemd voor kunstgrasvelden kan het volgende
worden aangegeven. Het SBR-rubbergranulaat afkomstig uit de verwerking van
(vracht)autobanden wordt gericht geproduceerd om als instrooimateriaal te
worden toegepast in kunstgrasvelden. Momenteel bestaan er ongeveer 1800
kunstgrasvelden waar per voetbalveld 120 ton rubbergranulaat op gaat. Het
rubbergranulaat wordt op de reguliere markt aangeboden. Het wordt tegen een
commerciële prijs verkocht en dient te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze
technische voorschriften voor een kunstgrasveld zijn vastgelegd in speltechnische
en veiligheidsnormen die de FIFA j KNVB hanteert om de eigenschappen van
natuurgras te evenaren. Voor rubbergranulaat zijn geen specifieke
productnormen, behoudens de algemene REACHnorm voor PAK's in mengsels. Op
mengsels is entry 28 van Annex XVII REACHvan toepassing. Voor de achtergrond
van deze indeling verwijs ik naar de kamerbrief van het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport van 21 december 2016 (kenmerk 1072145-
159725-VGP). Daarbij is het verboden om kankerverwekkende stoffen (zoals
PAK's) (al dan niet in een mengsel) voor het grote publiek In de handel te brengen
in een concentratie boven 0,1%. Voor de specifieke PAKbenz(a)pyreen geldt een
grens van 0,01%. Uit het eerder aangehaalde RIVM onderzoek volgt dat alle
onderzochte velden voldoen aan deze normen.
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Wat betreft het aspect risico menselijke gezondheid volgt uit de conclusie van het

RIVM rapport dat gesteld kan worden dat deze praktisch verwaarloosbaar zijn.

Over het aspect risico voor ongunstige effecten voor het milieu wordt het volgende
opgemerkt. De feitelijk uitloging van zink kan onder praktijkomstandigheden,
zoals ook aangegeven in uw brief van 18 januari 2017, hoger maar ook lager zijn
dan de gemeten uitloging met gestandaardiseerde kolomproeven onder
laboratorium omstandigheden. De vertaling van de uitloging bij de kolomproef
naar de praktijk is zeer complex. Een reeks van factoren die specifiek zijn voor de
. locatie, kunnen daarbij betrokken zijn. De normering in het Bouwstoffenbesluit en
later het Besluit bodemkwaliteit heeft daar zoveel mogelijk rekening mee
gehouden. De in uw brief genoemde zinkuitloging is ook aan de orde gesteld in het
RIVMonderzoek. De vergelijking die het RIVMmaakt tussen uittloogconcentraties
van een aantal metalen en de gehanteerde norm voor niet-vormgegeven
bouwstoffen die in of op de bodem worden toegepast uit de Regeling
bodemkwaliteit is indicatief. Uit de beschikbare informatie kan namelijk worden
afgeleid dat bij SBR-rubbergranulaat geen sprake is van een bouwstof zoals

omschreven in het Besluit bodemkwaliteit zodat formele toetsing aan de norm uit
het Regeling bodemkwaliteit niet aan de orde is. Daarentegen geldt onverlet dat
bij de aanleg van kunstgrasvelden sprake is van het toepassen van materialen op
of in de bodem. De toepassing moet zodanig zijn dat rekening gehouden wordt
met de bescherming van bodem en oppervlaktewater. Voor de bodem is de Wet
bodembescherming (Wbb) het kader.
Een belangrijk aspect hierbij is de zorgplicht zoals omschreven in de Wet
bodembescherming ( Wbb). In artikel 13 Wbb staat onder meer dat ieder die op of
in de bodem handelingen als bedoeld in artikel 6 tot en met 11 van de Wbb
verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die
handelingen de bodem kan worden verontreinigd verplicht is alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
verontreiniging te voorkomen. Het aanleggen van een kunstgrasveld (inclusief het

aanbrengen van instrooimateriaal) kan gezien worden als een handeling als
bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wbb, omdat sprake is van de uitvoering van
een werk op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden

gebruikt.
Over de invulling van de zorgplicht bij het toepassen van SBR-rubbergranulaat is
reeds in 2008-2009 overleg gevoerd tussen de branche en het toenmalige
ministerie van VROM. Dit heeft geleid tot een advies hoe deze zorgplicht kan
worden ingevuld. Overigens is het aan het bevoegd gezag, de gemeente, om te
beoordelen of sprake is van een juiste invulling van de zorgplicht. Voor zover mij
bekend zijn er geen aanwijzingen of indicaties dat geen of onvoldoende invulling

hieraan wordt gegeven. Mocht in een specifieke casus toch sprake zijn van
onvoldoende zorgplicht dan dient de gemeente als bevoegd gezag zorg te dragen
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dat hier gevolg aan wordt gegeven. De zorgplicht geldt immers voor elke
(bouw)stof die op of in de bodem wordt gebracht.

Beslissing

Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat het SBR-rubbergranulaat, dat
ontstaat na het bewerken van de (vracht)autobanden, geen afvalstof is waar de
producenten van het SBR-rubbergranulaat zich van ontdoen, voornemens zijn zich
te ontdoen of zich van moeten ontdoen, zoals omschreven in artikel 3 van de
Kaderrichtlijn Afvalstoffen en geïmplementeerd in artikel 1.1 van de Wet
milieubeheer. Daarom stel ik vast dat op basis van de toepasselijke rechtspraak
dat het SBR-rubbergranulaat geen afvalstof is zoals omschreven in artikel 3 lid 1
van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.

Dit betekent dat ik geen gevolg geef aan uw verzoek handhaving toe te passen

jegens de leveranciers van het granulaat en gemeenten en anderen die als
eigenaar /verhuurder van velden clubs hierop laten spelen.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN

~

t~~
E.], Christan
Senior inspecteur
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Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken door het
indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan
de Inspectie Leefomgeving en Transport, Het bezwaar kan onder vermelding van
'bezwaar' en het kenmerk van deze brief gestuurd worden naar het volgende
adres:
Inspectie Leefomgeving en Transport

Afval Industrie en Bedrijven

Handhaving Afval

t.a.v. de heer W.J.R. Klomp
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt zes
weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:
de naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de grond(en) van het bezwaar.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-
Gravenhage, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de
betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een
afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd,
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht

geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij genoemde afdeling van de Raad van State.

Ik wijs u erop dat noch het indienen van een bezwaarschrift, noch het indienen
van een verzoek om voorlopiqe voorziening de werking van deze beschikking

schorst.

Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.
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