Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
Onderwerp:

Kolhorn, Melissa
woensdag 18 januari 2017 12 15
Uitnodiging informatiebijeenkomst over kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Beste veremgingsbestuurder,
Namens wethouder Kokke nodigen wij u uit voor een bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek naar kunstgrasvelden met rubbergranulaat Deze vindt plaats op.
maandag 6 februari van 19.15 uur tot ongeveer 21.00 uur in het clubgebouw van
TSV Noad (Melis Stokestraat 42, Tilburg).
De bijeenkomst is een vervolg op het bericht van 20 december jl. over de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. De
KNVB en de GGD willen u hier graag verder over bijpraten Daarnaast willen we graag weten welke vragen bij u
spelen in de vereniging Wij verzoeken u om uw specifieke vragen van tevoren te mailen in antwoord op deze email, zodat wij hier zo goed mogelijk antwoord op kunnen geven

Programma
Om 19.15 uur verwelkomen wij u graag met koffie en thee Om 19.30 uur opent wethouder Kokke de bijeenkomst,
waarna Harm van Hal namens de KNVB en een medewerker van de GGD Gezondheid, Milieu en Veiligheid verdere
informatie zullen geven over het onderzoek naar kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Daarna willen we graag met
u in gesprek over het toekomstbeeld van kunstgrasvelden met rubbergranulaat We streven ernaar rond 21-00 uur
de bijeenkomst te beëindigen.
Graag ontvangen wij maximaal twee bestuursleden van uw vereniging op 6 februari U hoeft zich niet aan te melden
voor de bijeenkomst. Wanneer uw vereniging verhinderd is, ontvangen wij hiervan graag een bericht per e-mail
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen via onderstaande gegevens
Wij hopen u maandag 6 februari te mogen begroeten'

Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Dennis Mallant, Veremgingsondersteuner van het Sportbedrijf
Melissa Kolhorn, Beleidsmedewerker Sociaal

Gemeente Tilburg
T 06-25730535
E melissa kolhorn@tilburg nl
aanwezig maandag t/m donderdag en vrijdag in even weken

wwwtilburg nl | facebook com/gemeentetilburg | twitter com/gemeentetilburg

1

Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Kolhorn, Melissa
vrijdag 17 februari 2017 1109
Kolhorn, Melissa
Hoorn, Iny van, Kokke, Hans
Update rubbergranulaat
Bijlage-Reactie RIVM op onderzoek VU naar effect rubbergranulaat op embryo's
van zebravissen pdf

Beste bestuurder,
Het televisieprogramma ZEMBLA, zond woensdagavond 15 februari een vervolg op de uitzending van 5
oktober jl. uit met de titel: 'Gevaarlijk spel, het vervolg'. In de bijlage treft u een update van Vereniging
Sport en Gemeenten en RIVM n.a v deze uitzending hierover. Er is geen aanleiding voor RIVM het
standpunt te wijzigen.
Gemeente Tilburg volgt het standpunt van o.a. Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, GGD GHOR en de
KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen.
Indien er nadere informatie komt zullen wij u daarover uiteraard z s m. informeren.
Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker Sociaal
Gemeente Tilburg
T 06-25730535
E melissa kolhorn@tilburg.nl
www.tilburg nl | facebook com/gemeentetilburg | twitter com/gemeentetilburg
Bijlage: Statement RIVM n.a v. uitzending Zembla
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Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
CC:
Onderwerp:

Kolhorn, Melissa
vrijdag 12 mei 2017 8 52
Mallant, Denms
Collegebesluit van 9 mei jl over het soort infill voor kunstgrasvelden

Beste bestuurder,
Eerder dit jaar mailden wij u over de veiligheid van het spelen op kunstgrasvelden met een infill van SBR
(Styrol Butadieen Rubber) rubbergranulaat.
Met deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 9 mei jl over het soort infill
voor kunstgrasvelden. Dit besluit moest nu genomen worden omdat vier velden op korte termijn aan
vervanging toe zijn.
Samenvattend komt het erop neer dat na bestudering van de alternatieven en de laatste ontwikkelingen
het college heeft besloten voorlopig SBR infill te blijven hanteren.
Het formele besluit luidt:
1.

Voor de renovatie van kunstgras voetbalvelden waar SBR als infill is gebruikt en voor de aanleg van

2.

De beheersmaatregel nemen dat bij vervanging van een toplaag van een kunstgrasveld eventuele

nieuwe velden vooralsnog de keuze maken voor SBR als infill.
uitloging van SBR stoffen getoetst wordt. (Ter informatie: uitloging is het proces waarbij een
hoeveelheid van een stof in een bouwmateriaal of grondstof oplosbaar is en in het milieu terecht
kan komen).
3.

Stimuleren van nader landelijk onderzoek en kennisvergaring over gezondheids- en milieuaspecten
van typen kunstgras en het stimuleren van technologische ontwikkelingen op dit gebied.

De belangrijkste argumenten voor dit besluit zijn:
1.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op
kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met SBR, praktisch verwaarloosbaar is. Dit betekent dat het
verantwoord

is om op deze velden te sporten. Onafhankelijke deskundige

onderzoeken,

waaronder het onderzoek van het RIVM en het Europees onderzoek (uitgevoerd door het Finse
Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency)) wijzen dit uit De KNVB, de VSG en de GGD
GHOR Nederland sluiten met dezelfde reden ook aan bij het standpunt van het RIVM dat het
spelen op SBR veilig is.
2.

Na bestudering van de alternatieven en de laatste ontwikkelingen hebben we ervoor gekozen om
voorlopig SBR infill te blijven hanteren. Overwegingen die we daarbij gemaakt hebben zijn:
SBR is de enige infill waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat gezondheidsrisico's van
het spelen op SBR praktisch verwaarloosbaar zijn. Van de andere materialen is dit niet
bekend.
Er spelen ontwikkelingen die de moeite waard zijn om af te wachten alvorens een besluit te
nemen om over te gaan op een andere infill (zoals de nieuwe kunstgras alternatieven).
SBR is qua prijs kwaliteit verhouding en qua duurzaamheid nog steeds het beste product.
De sporttechnische eigenschappen van dit materiaal zijn uitstekend.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, belt u dan gerust met
Dennis Mallant of Melissa Kolhorn.
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Belangstellenden kunnen de gehele adviesnota inclusief bijlagen opvragen bij melissa.kolhorn(5)tilburg.nl
of dennis.mallant(S)tilburg.nl.
Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Dennis Mallant
Veremgingsondersteuner Sportbedrijf
T 06 53748325
E dennis mallant@tilburg nl
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
T 06 25730535
E melissa kolhorn@tilburg nl
Gemeente Tilburg
www tilburg nl | facebook com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg
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Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Kolhorn, Melissa
maandag 19jum 2017 12 15
Mallant, Denms
Update kunstgrasvelden met SBR infill
Artikel AD 12 juni 2017 pdf

Beste bestuurder,
Maandag 12 juni 2017 verscheen in het Brabants Dagblad en Algemeen Dagblad het artikel "Europa wil schonere
korrels in kunstgrasvelden" over kunstgrasvelden met SBR infill. Middels deze weg willen wij u informeren over de
stand van zaken omtrent dit artikel U treft het artikel in de bijlage.
In het artikel wordt vermeld dat de Europe commissie alsnog strengere normen voor het gebruik van rubber korrels
in sportvelden wil gaan hanteren Het gehalte aan mogelijk kankerverwekkende pak's (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen) moet terug tot onder een absoluut veilige grens.
Reactie Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).
De VSG geeft aan dat het artikel "kort door de bocht en onvolledig is". In de rapportages van het RIVM (december
2016) en het European Chemicals Agency (ECHA) (februari 2017) geven beide organisaties aan dat spelen op SBR
infill veilig is Zij pleiten echter ook beiden voor een eenduidige Europese normering Dit zijn er nu twee een
mengselnorm en een consumentennorm.
Vervolg:
Vanuit Europa zijn het RIVM en het ECHA gevraagd een voorstel uit te werken over deze normering. Het voorstel
wordt medio 2018 verwacht. De verwachting is dat een eenduidige norm zal gaan over infill dat op dat moment aan
de norm moet voldoen en dat deze met geldt voor de bestaande situatie. Hiervan heeft immers uitgebreid
onderzoek van RIVM aangetoond dat de gezondheidseffecten "verwaarloosbaar" zijn en het spelen op kunstgras
met SBR infill als veilig bestempeld kan worden Een nieuwe norm zal aan de uitkomsten van het RIVM-onderzoek
mets afdoen.
Indien er nadere informatie komt zullen wij u daarover uiteraard z s.m informeren.
Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Dennis Mallant
Veremgingsondersteuner Sportbedrijf
T 06 53748325
E dennis mallantffitilburg nl
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
T 06-25730535
E melissa kolhorn(5)tilburg.nl
www tilburg.nl | facebook.com/gemeentetilburg | twitter com/gemeentetilburg
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Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
CC:
Onderwerp:

Kolhorn, Melissa
maandag 25 september 2017 17 59
Mallant, Denms
Update kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Beste vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen en eventuele andere betrokkenen ,
Bij deze sturen wij de laatste ontwikkelingen aangaande rubbergranulaat en kunstgras naar aanleiding van
een nieuwsbericht welke donderdag 21 september is verschenen. De Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) heeft alle gemeenten geïnformeerd over het nieuwsbericht en het standpunt van het RIVM. Wij
brengen jullie graag op de hoogte van het bericht van de VSG:
De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van
rubberkorrels op en onder sportvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en
bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem. Het
televisieprogramma ZEMBLA, zal op 11 oktober a.s. over de achtergronden van deze aangifte en de
mogelijke milieurisico's van het gebruik van dit rubbergranulaat een programma uitzenden.
Het RIVM concludeerde vorig jaar na onderzoek dat sporten op kunstgras met de korrels veilig voor de
gezondheid is Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn
aangesloten, gaat het echter om de gevolgen voor het milieu.
Standpunt RIVM
De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en
grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden. "Er is berekend dat het tientallen
jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt Zink wordt namelijk vertraagd
doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was in
2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit
latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer m de
ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond) water bereikt dan in onze studie uit 2007 is
beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden
overschreden. Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan
bereiken verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor
drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie
over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu," stelt het RIVM.
Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door Recycling
Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Informatie
De VSG heeft o.a. met het RIVM, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, producenten en aannemers contact. Wanneer

zij

nadere inhoudelijke informatie ontvangen

zullen wij deze wederom met de verenigingen communiceren
Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een dossier over
kunstgrasvelden aangelegd Zij zullen dat waar nodig aanvullen met actuele informatie over de
milieuvraagstukken Voetbalclubs kunnen bij de KNVB terecht voor informatie en vragen.
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Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog verdere vragen heeft kunt u
contact met ons opnemen via onderstaande gegevens
Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Dennis Mallant
Veremgingsondersteuning Sportbedrijf
Gemeente Tilburg
T 06 53 74 83 25
E denms.mallant(5)tilburg.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag tot 14.00 uur, woensdag vanaf 15.00 uur, donderdag en vrijdag
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
Gemeente Tilburg
T 06-25730535
E melissa.kolhorn@tilburg nl
www.tilburg.nl | facebook.com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg
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Kolhorn, Melissa
Van:
Verzonden:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Kolhorn, Melissa
donderdag 12 oktober 2017 13 08
Mallant, Denms
Update rubbergranulaat en milieu
FAQ Ministerie van IM.pdf

Beste vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen en eventuele andere betrokkenen ,
Enige weken geleden informeerden wij u dat de koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk aangifte
heeft gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden. Het televisieprogramma
ZEMBLA, zonder gisterenavond (11 oktober), zoals voor aangekondigd, een programma uit met de titel:
"Tot op de bodem" over de achtergronden van deze aangifte en de mogelijke milieurisico's van het
gebruik van dit rubbergranulaat De uitzending was om 21:15 op NP02.
Gemeente Tilburg volgt, net als de Vereniging Sport en Gemeenten, het standpunt van het RIVM:
Standpunt RIVM
De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en
grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden. "Erts berekend dat het tientallen

jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd
doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was m
2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit
latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer in de
ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond) water bereikt dan in onze studie uit 2007 is
beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden
overschreden. Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan
bereiken verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor
drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie
over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu," stelt het RIVM.
Het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan nader onderzoek doen naar de milieurisico's
van rubbergranulaat in kunstgrasvelden 'Wij stellen een onderzoeksstrategie voor met bodem- en
watermonsters rondom sportvelden', aldus het RIVM, in een reactie op bevindingen van ZEMBLA.

Informatie
Indien er nadere informatie komt zullen wij u daarover uiteraard z.s.m informeren. In de bijlage hebben
wij een FAQ van het ministerie van l&M opgenomen Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar
website www.sportengemeenten.nl een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen bij
de KNVB terecht voor informatie en vragen.
Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog verdere vragen heeft kunt u
contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet, namens wethouder Kokke,
Dennis Mallant
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Veremgingsondersteuning Sportbedrijf
Gemeente Tilburg
T 06 53 74 83 25
E dennis.mallant@tilburg.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag tot 14.00 uur, woensdag vanaf 15.00 uur, donderdag en vrijdag
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
Gemeente Tilburg
T 06-25730535
E melissa kolhorn@tilburg.nl
www.tilburg.nl | facebook com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg
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Kolhorn, Melissa
Mallant, Denms
donderdag 12 juli 2018 1416
Paulussen, Rob, 'erikde ridder@tilburg n', Jacobs, Mario; Hofkens, Mario, Martin,
Tristan, Koesen, Xander, Oosterhout, Maarten van, Dolk, Alex, Wandelen, Rick van,
Jong, Sylvia de, Swart, Jack de, Kortmann, Hanneke, Vermeulen, Charlotte, Daelman,
Tom, Schoot, Frank van der, Rooij, Erik de, Kooij, Daan van der, Michels, Inge, Roest,
Erik; Wilde, Jack de; Laar, Fleur van de, Kolhorn, Melissa, Dorst, Monique van
FW Update milieuonderzoek rubbergranulaat
Q_A_rubbergranulaat_geactualiseerd_4juli_2018 pdf

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste collega's,
Ter info, onderstaande e-mail is net verstuurd naar de Tilburgse voetbalverenigingen en andere betrokkenen.
Met vriendelijke groet,
Dennis Mallant

Veremgingsondersteuning Sportbedrijf
Gemeente Tilburg
T 06 53 74 83 25
E denms.mallant(5>tilburg nl
Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Van vrijdag 13 juli t/m vrijdag 10 augustus ben ik afwezig ivm de zomervakantie.

www.sportmtilburg.nl

na

Van: Mallant, Dennis
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 14:09
Aan: Mallant, Dennis
Onderwerp: Update milieuonderzoek rubbergranulaat
Beste vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen en andere betrokkenen,
Het RIVM en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) hebben een verkennend onderzoek gedaan
naar de milieueffecten bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze zijn vergeleken met de situatie
op natuurlijke grasvelden in de onmiddellijke nabijheid daarvan De resultaten hiervan waren vorige week in het
nieuws
De verkennende onderzoeken laten zien dat.
• er mogelijk milieueffecten zijn vanwege de toepassing van rubbergranulaat;
• de milieueffecten vanwege de aard en omvang niet leiden tot onaanvaardbare risico's voor mensen of
huisdieren
De gemeente Tilburg doet bodemonderzoek bij de kunstgrasvelden die voor 2010 zijn aangelegd Een aantal velden
is nu onderzocht Vooruitlopend op het hebben van een totaalplaatje, onderzoekt de gemeente maatregelen om de
l

verspreiding van de rubberkorrels te beperken en daarmee ook mogelijke risico's voor de omgeving. De gemeente
Tilburg blijft in afwachting van de onderzoeksresultaten bij het standpunt rubberkorrels te kunnen gebruiken bij
kunstgrasvelden.

Informatie
In de bijlage hebben wij een document van het RIVM opgenomen met veel gestelde vragen. Vereniging Sport en
Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten nl een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Waar
nodig wordt dit met actuele informatie aangevuld. Voetbalverenigingen kunnen voor informatie en vragen bij de
KNVB terecht.
Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of behoefte aan contact, dan kunt u via
onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Melissa Kolhorn
Beleidsmedewerker afdeling Sociaal
Gemeente Tilburg
T 06-25 73 05 35
E melissa.kolhorn(a)tilburg nl
Denms Mallant
Verenigingsondersteunmg Sportbedrijf
Gemeente Tilburg
T 06 53 74 83 25
E dennis.mallant(5>tilburg nl

www sportintilburg nl
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