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Betreft beantwoording kamervragen kamerlid Van der Ham (D66) overkunstgrasstrooisel (2008Z06794/2080905 170)

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Van der Ham (D66) over derisico’s van het gebruik van rubbergranulaat (ingezonden 14 november 2008).
1
Wat is uw reactie op het artikel ‘Hoe groen is kunstgras’? 1) Wat is uw reactie opde claim dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de gezondheids- enmilieurisico’s? Kunt’ueenzetten welke risico’s dit zijn en hoe groot deze risico’szijn?

Ik ben bekend met de situatie waarover dit artikel gaat. Het artikel beschrijft desituatie die er is met het gebruik van rubberstrooisel als toeslagstof bij hetaanleggen en gebruik van kunstgrasvoetbalvelden.

De gezondheidsrisico’s zijn voldoende duidelijk. In mijn brief van 23 april2007 heb ik mijn mening gegeven over de gezondheidsrisico’s. Mijn conclusie wasdat er op basis van de beschikbare informatie geen reden is om aan te nemen dater onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid zijn. Ik heb geen nieuweinformatie die tot een ander standpunt leidt, ook de informatie in het artikel geeftgeen nieuw inzicht.

De milieurisico’s bestaan zover bekend uit een mogelijke belasting van de bodem.Het onderzoek waar het artikel naar verwijst is uitgevoerd in opdracht van eenmarktpartij en VROM heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie. Uit hetonderzoek volgt dat er een mogelijk risico is op belasting van de bodem. Het gaatom een risico op geringe toename van het zinkgehalte van de onderlaag. Degeldende normen worden volgens het onderzoek echter pas na 60 jaaroverschreden terwijl een aangelegd kunstgrasveld systeem een veelkortere levensduur heeft. Momenteel vindt in opdracht van de leverancieraanvullend onderzoek plaats om meer zekerheid over die termijn van 60 jaar te
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krijgen. Met de leverancier van het rubberstrooisel maken we vervolgens portefeuille Milieu
afspraken om de risico’s voor de onderlaag aanvaardbaar laag te houden. Ik heb Directie Duurzaam
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er vertrouwen in dat dit lukt.
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2
Bent u tevreden over de inzet van het bedrijfsleven, die voor 1 juli 2007maatregelen zou treffen om milieuschade tegen te gaan?
Er zijn geen metingen bekend waaruit blijkt dat er gezondheids- of milieurisico’szijn, de gestelde normen/kaders worden dus niet aantoonbaar overschreden. Tochben ik niet helemaal tevreden over de geleverde inspanning. Hetbedrijfsleven heb ik in april 2007 gevraagd om voor 1 juli 2007 aan te gevenwelke maatregelen genomen gaan worden om de eventuele risico1svan emissies (van stoffen te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Deze vraag is in mijn ogennog onvoldoende ingevuld. Slechts een enkel bedrijf is hier op ingegaan. Daaromben ik na 1 juli 2007 met de belangrijkste partijen individueel in overleg gegaan.Door dit overleg is door één van de partijen een vervolgonderzoek gestart naar debodembelasting van rubbergranulaat afkomstig van gemalen autobanden. Ditonderzoek heeft een begrijpelijke doorlooptijd. Tevens is er nu met debelangrijkste marktpartijen een afstemmingsoverleg met de bedoelingom inhoudelijke argumenten over de mogelijke milieubelasting te bespreken ende gevolgen vast te stellen. De feitelijke informatie die relevant is, staatgepubliceerd op een website zodat belanghebbenden er gebruik van kunnenmaken, dit gebeurt ook. Er loopt nog onderzoek, als dat afgerond is, kunnen wede informatie compleet maken. Belanghebbende partijen kunnen zelf hunafweging maken op basis van deze informatie.

1) Zondagsnieuws Maastricht/Mergelland, 2 november 2008

Hoogachtend,
(de minister van Volkshuisvesting,Ruimtelijke,Ordening Milieubeheer,
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