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® gemecnle 

Montfoort 

INFORMATIENOTA 
bij stukken die ter informatie naar de raad gaan 

Onderwerp: Rubbergranulaat 

Kennisnemen van 
Stand van zaken 

Bijlage(n) 

Inleidino 

kunstgrasvelden°WymerkenCdat de berichten11 °Vf h6t 9ebruik van rubbergranulaat op 
over het gebruik van rubbergranulaat (korrels) kieMoVSrt°Pr0ePen heCht6n 6raan U te informeren 

2^5^^ en Linscboten is rubbergranuiaat 
kunstgrasveiden in Montfoort. aanbestedmg voor de aanleg van drie nieuwe 

Rubberorani iiaat 

grasveld, zodTt'drbTnieT^ krijgt als een gewoon 
geschikt voor slidings. stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter 

versnipperde autobande^dte o^ °ude rubberproducten, zoals van 
kunnen komen worden de korrels tefdSssJe gesleld dit mbber St0ffen vrij 

Qnderzoek RIVM 

ruDDergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. 

deze stoffenTom^e^maaMn'z^eriage^hoeveefhe^'33^6!'^33'^ schadeliJke stoffen bevat, maar 
huidcontact of door verdamping bij warm weer ^ U 1 rubber9ranulaat na inslikken, bij 

pXch vISSbtrTs* riS'C0 W de fle20ndhBld ^ "P — ̂PPStgrasvelden 

Qnderzoek VU Ame0rH,m 

RUBBERGRANULAAT^HETTNDERZOE^WAARVANZEN^HLA311LELEVISIEPRO9RAMMA ZE MBIA OVER 
dat wordt gedaan door de VU Er zijn momenteel nn ^ Ullzendin9 verslag deed, is een onderzoek 
aangezien het onderzoek nog niet is afqerond Het RIVMT re®ultate" beschikbaar van dat onderzoek 
aanvullende inzichten zijn om het eerder oeoeven net ah^ v°oralsno9 geconcludeerd dat er geen 
In een brief d.d. 21 februari 2017 aan H<. T j 9ezond,ieic'sadvies bij te stellen. 
E.I. Schippers dat zodra de rapportaqe varTde VIJ A™*** S?hr^ft minister van Volksgezondheid drs. 

rapportage van de VU Amsterdam gereed is en het RIVM kan beschikken 
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over de resultaten, het RIVM zal analyseren hoe de resultaten zich verhouden tot het eigen 

onderzoek. 

Advies GGD GHOR . informeren over gezondheidsrisco's. De GGD 
!S s,e„ da,e, vei,ig en verantwoord 9eeport Kan 

worden bp kunstgrasvelden met rubberkorreis. 

Andere onderzoeken , , npnubliceerd. Hiervan stelt het RIVM dat dit niet 
Eind 2016 is een (beperkt) Amerikaans onderzoe g P We'n met rubbergranulaat. 
leidt tot andere inzichten over de risico s van voetb PChemische st0ffen (ECHA) aangegeven dat 
Op 28 februari 2017 heeft het Europese Agentschap ^ rubb0r that is used Dn artificial 
"ECHA has evaluated the risk of sub®*f'"c® ^ded that the concern for players on these 

SSw?r32=sSS.----,-"'~ 

HOP gaan we hiermee om? he{ sporten op kunstgrasvelden met 

-  -— 
kunstgrasvelden gehandhaafd kunnen blijven. 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen velden voor de 

dSKSiA van RIVM en GGD *en9en « u op de hoo9,e 

van hun adviezen. . renstaande op de hoogte gesteld. 
De SBSH en de voetbalverenigingen zijn/worden van het vorensiaanu H 

™VhMa; 

nrniind<?-^Q'lcpg-at-most-a-verv"lo^::^~::^:ggg^r^ll|/ 
GGD regio UtrwhT 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, 
de secretaris, M / 

drs. M.P.C. Gadella-van Gils 
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