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2003: 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een nieuwe beleidslijn 'aanleg sportoppervlakten' op 

gemeentelijke sportparken: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5683/1/Raadsvoorstel tot het vaststellen van ee 

n nieuwe beleidslijn aanleg sportoppervlakten op gemeentelijke sportparken raadsnummer 0 

3 R446 001 

2007: 

Motie kunstgrasvelden d.d. 19 juni 20017 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/6616/l#search=%22kunstgras%22 

Raadsinformatiebrief betreft kunstgrasvelden d.d. 9 oktober 2007: 

https:lje indhoven.raadsinformatie.nl/document/4504001/1/Raadsbrieven Tiff 00000000 AOOOOV8 

C concat 

2008: 

Raadsinformatie brief betreft aanleg kunstgrasvelden d.d. 12 februari 2008: 

https://eindhoven.raadsinformatie.n l/document/6616/1#search=%22kunstgras%22 

2011 

Raadsvragen PvdA ~er zake verenigingen kunstgras d.d. 12 april 2011: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4497259/1/raadsvragen kunstgras PvdA 

2014 

Memo betreft Beekdal Genneper Parken en kunstgrasveld: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/1189251/1#search=%22kunstgras%22 

Rondvraag n.a.v. memo kunstgrasveldAV Eindhoven d.d. 22 februari 2014: 

https ://eind haven. raadsinforma tie. n 1/ document/ 1193 94 7 /2#se a rch=%2 2kunstgra s%22 



Antwoord rondvraag PvdA kunstgrasveldAV Eindhoven d.d. 25 februari 2014: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/63828#ai 848206 

2015: 

Raadsinformatiebrief betreft vervanging natuurgrasvelden door kunstgrasvelden d.d. 19 mei 2015: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/2148033/1#search=%22kunstgras%22 

2016 

Raadsvragen van het raadslid R. Thijs (Gl) over onrust rondom gebruik rubbergranulaat in 

kunstgrasvelden d.d. 11 oktober 2016: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4019394/3/Beantwoording raadsvragen GL dhr 

R Thijs over onrust rondom gebruik kunstgrasvelden 

Bericht wethouder d.d. 5 oktober 2016: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4103071/2/Bijlage 1 -

Reactie gemeente Eindhoven betreffende uitzending Zembla d d 5 10 2016 

Mededing RIVM: sporten op kunstgrasvelden d.d. 6 oktober 2016: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4103072/2/Bijlage 2 - RIVMverklaring -

nav uitzending ZEMBLA 6-10-2016 

Brief aan voorzitter Tweede Kamer van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 

oktober 2016: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4103073/2/Bijlage 3 - VWS Kunstgras 

Verklaring KNVB d.d. 7 oktober 2016: 

https://www.knvb.nl//nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen

en-antwoorden 



Brief van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 

21 december 2016: 

https:lfeindhoven.raadsinformatie.nl/document/4908765/1/17bst00074 - Bijlage 1 -

Kamerbrief over onderzoek naar risicos rubbergranulaat in kunstgrasveld 

2017: 

. Raadsvragen over de kunstgrasvelden in Eindhoven d.d. 17 januari 2017: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4634886/3/17bst00074%20Beantwoording%20raa 

dsvragen%200AE%20%28dhr %20A %20Rennenberg%20en%20dhr %20C %20Verbeek%29%20ove 

r%20de%20kunstgrasve lden%20in%20Eindhoven 

Ongedateerd: 

Bericht GGD aan de ambtenaar volksgezondheid: 

https://eindhoven.raadsinformatie .nl/ document/4103074/2/Bi jlage 4 - GGD Kunstgrasvelden 

Dossier kunstgras en gezondheid van de Vereniging Sport en Gemeenten: 

https://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/ 

Pu bi iekssame nvatting: 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4908766/l/17bst00074 - Bijlage 2 -

RIVM onderzoek - Publiekssamenvatting 

Veelgestelde vragen rubbergranulaat: 

https://eindhoven.raadsinformat ie.nl/ document/4908767 / 1/17bst00074 - bijlage 3 -

Veelgestelde vragen rubbergranulaat 
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Relo•Jradres Postbus·90t50, 5600 fiB E i~dhoyen 

Aelreft: l<unstgrasve!uen 

Geachte heer, mevrouw, 

lnleldlnrr 

wethoudar van actiovo.stad, diversitei( 
en VOflJ\IIlllingen 

gemeente Ei nel~ 
Oehandeltld~ 

Telefoon 
Uw1>en111~1~ 

"Ons kcnn1csk 
5 oklobe(201G 

In Ein<Hioven wordt ruhborgranuiaat fngesitoold op· kunstgrasvetden bij 
voelbalverenigingen en op.ltapveldjes In woonwijken. Deze wbberkorrcls zorgen ervoor 
d<it ilolkimstgmsvcld dezelfde elgensch<lilpeil krijgt als e.en ge\·ioon (natuur)gmsveld, 
zodat de balniette snel ro!l en nleUe hoog stuitert. Daarnaastwordt het l<tlnstgras beter 
gas_chi!l.t voor slkHngs. 

Het televisleprograrnrna Zè"mbla zal op !i oktober aandacht besteden a.an het gebruik 
van dl! nH)bergranulaal. Een !Jepaa.lde stof In de korrels woedt ter discü&sie gesleid door 
een aanlal deskundigen. Deze Is vólgen:s hen mogelijk kankervorwokkimd. 

Ik kan me voorslellen dal het programma biJt! of uw led.envragen oproept. Daaromwil ik 
11 graag Informeren over hpt gebruik van rubbergranulaat in Eindhoven 

~lot l)laleriila·l 

Hulil,>ergramilant Is fijngemalen rubller. Dit wordt veelnl gemanktvanoude 
rtibharproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze maniet herbruikl worderl. 
Oe s_tor waai hel over gaat wordt gebruik! bil hel produceren van nu(obanclen. Her geen 
het rubber slevighelcl en elasliciteH. beze stof ;cit In heei veel dingen die we elke dag 
gebnlll<en, bijvoorbeeld elasijo!<-jes, speelgoed of telefoonhoesjes. Oe slofis reeani 
toegevoegd aa"n-de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend" zijn. 

Onderzaak 

Dopr do Europese Colllf]lissie is aan het_ ECHA (Europeán Chemieals Agancy) opdracht 
gegeven om onderzoek te cloon naar de samenstelling vat\ de. stoften van 

Bezoe.~adres Stadhulsplein 1 
5611 EM Elnd}IO'ten 
l'.\'.\'/.9.lndl:ovarl.nl 

Postadres Poslbllsll0150 
5600 JIU Eiodhovon 
in(o@elrKihÓvc,~nl 
Telefoon 1·1 040 

I 



Oors kenfll~ik 

rubbergranlll~nt en de eflecten.hlcJVan op de· gezondheid van mansen. Oe uitkomst is 
nog niet hekënd, de resull<tten van het onder7.Dt!k '''ordiHl rond fcbcuari .2017 vër\'1achl. 

Op vcrzoek vtmhet minisicrio v<~n VHOM Is In :moa door het RIVM (Rijksinsliluut voor 
Volk~gcr.ondhcld cn.Milicu) ondcrl.oek ged<Ja r1.naar de veiligheid van ruhiJergranulaal. 
Uil de beoordeling bleekdat de korrels geen risico's molzich meedragerf voor de 
gezondheld van mensen die sporten opkunstgrnsve!derl. Het RIVMgeell gemeerllen en 
de KNV13 een positief advies over hel gebruik Viln rubllcrgmnula<JI. 

Bovendien stelt do l<NVB dat er !lOg stileds .op kunslgras gevoetba ld kM worden on 
richt zich ook op lletfeitelijk~ advies en. infotmatie van het RIVM. 

IJe siltliltle In Eindhoven 

In Eindhoven geilrui!{en we rubher9ranul;ml datilHJet voldoen aan het kcwrrnerk van 
'Milieukeur. Met dil k.eunnerk, dat sinds 201 1 wordt gebruikt, worden. milieu- en 
gezondlreidscisen aan.de korrels gesteld.· Het gaat hierbij onder andere over eisen aan 
hel product ·ten aanzien·van kankervetwekkende stollen. 

0)> basis van lu; t HIVM-advies en do eisen dievia het Milieu!<e~~rrnerk worden opge!eg(.! 
is in Eindhoven voor hot gebruik var1 het rubber~ranulailt op kunstgrasveldeil gekozen. 

Vervolg 

Als uil hel onderzoek door de.Euröpese conlml~sie blijkt d.al er onacceptabele r!'sico's 
zijn, (Jim zul!ai1 do eisen In hel Milleukeurmer.k \'iorden aangepast. Zo ver Is liet no!f niet. 
O<JI neemt niet weg d;ll ik de rosuitaten van het onderzoek van de Europese commissie 
met veel beranostelling tcgernoet7.ie. Als wethouder Sport Wil ik uiteraard ook graag 
weten hoe het preefes zll. NaltMIUk lnformeren\'le u als cle resultaten van het onder1..oek 
hekend zijn. 

Heelt u vragen nuar aanteicll~ neem dan contact op me
~ia !elefoorrntrmmer___, 

Met vriendelijke woel, 

JJ. Wedemeijer 
Wethoudervan nelleve stad, diversiteit en vergunnlngerï 
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V;m: 

Vet2on<hm: 
Ann: 

Onderwerp: 

-
~cmber 2018 7:26 

FW: Bericht via Twitter 

Zie onderstaand de vratJg die op Twiller is ·gesteld over kunstgras en de reactie die wij clanrop hebben gegeven. 

Groet~ 

Van: Klantcontactcentrum 
Ver.z~ 20 september 2018 16:15 
Aa11~ 
Onderwerp: RE: Bericht vla Twitter 

Ik g<l dit door communiearen na<.1r de burger~_;, 

Nog een fijne dag. 

Bij deze vanuit sport reactie op de Twittervraag: 

In de gemeente Eindhoven worde/J geen nieuwe velden aangelegd met het SBR-ru/Jbergrmwlaat. We zoeken in 
samenspraak met andere gemecilten KNVB en experts naar alterrmUeven, Bij aanleg of vervanging van 
kullstgrosve!den wordt gekozen voor eeu alternatief (/at goede speltechnische eigenschappenlleeft, duurzaam is en 
wrmrvcm korrels voldoen oao de zogenoemde speelgoednorm. Op de bestaande kunstgrasvetden zijn reeds 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de infU/ meiteria/en i11l1et milieu terec!Jt kunnen komen. 

Is dit zo voldoende antwoord opjouw vr<~<lg? 

Met vriendelijke groet, 

en Bewegen 1 Ruimtelijke Expertise 

~ EINDHOVEN 
PW 

Z. 



Gemeente Eindhoven 1 Postbus 90 150, 5600 Rl3 Eindhoven I !!j[!l.!QQ\f!~Ul! 

Beste .. . 

Ik verwijsje voor het antwoord door nnat~l--. Zijzijn gemeenlebreed aan het bckijktm 
hoe met nrbbergranulant on\ te gaan. 

Met vritmdelijkewoel, 

toordin~lor spot l I s~nm flenli.s;~ tie, llcli•!er en T uedchl I ~hieling Sttuls' en gehieds lJ P.h~•? . 
;r(lnVJP.:lÎi~ ·ot~ rnaan.dat! en wot.!n')dag 

AA11 
~ EINDHOVEN 
~~ 

Cicmcenlc Eindboven I Sl~l dlmîstJiein Hl I f'n~lhu~ 901 <;0 5600 lW Eindhoven I 

Van: Klantcontactcentrum 
Verz~19 september 2018 13:15 
Aan----
Onderwerp: Bericht vla Twltter 

Ho~ 

lvm de afwezigheld van~tuur Ik dit bericht mwr jou. 

--Niet 

Via twltter is eerder dcvi<we gèkomen of de sportvelden mat rubbergranulaat worden verwijderd. Hierop Is 
verwcze!l naar de pagin11 op elndhmiepsport.nl die gnat over het sporten op ktmstgr<Js. Echt~r vraag de metder of er 
in de afgelopen maancleiJ nog een ander besluit is gekomen aan de hand van nieuwe: onderzoeken. Weet Jij of er 
een upd<J te mbt het kunstgras kan worden gegeven aan de burger? Gruag zo sjloedig mogel ijk an twoord . 
Alvast bedankt voor de moeite. 

Met vriendelijke groet, 

l<l;mtcnnl~çtccnltun1/l'ublil)kscontacti!n I .. Gt•meente Einuliovc11 I 
Con I"' l: b!!ililli\'1\'/W .clndhoy.!lli,.n)L!L~I IIlf-en-heleldlf9illf!Lf2.ntad ·met -de ·ge mc.Jilll~ 

~ = EINDHOVEN 
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Zo en na 2 maanden o.nderhand klaar met 
bestuderen of gaan jullie wachten tot er echt: 
een paar nachten ijs is 

----- --- --- - - - - - - ----···--· · " __ .. ·- ·--·-- ·-- . 



2,11, J<J!r1SIRU.JiCOilS!nJctil'! 
o Op hM geilgalisncrdc envcrdichte znndbccl wordt door ilc opdrachtnemer een lavil onderhouw 

opgebraçht. Ocic laag mor.t goedr,el<ewd worden door ISJ\Sport/NOC~ NSF. Een ander.e 
st>orttechnlsche laae Is l)letgewenst. 

o He.t leveren en aat1brcngen van eeh drukverdelend doek. 
q öp cl.e goedgekeurde COl l'structie ri)oct een monorlllamènt (MF 6 dramis} kumtgras voetbulmat 

gelegd worden volgens rle mlnhnale speclflcatlcs: 360 mlèron, 15.000Dtex, 120.000 filrunenten per 
m2, b!color, vezellengte S5 mm tm l6 steken per m1. H.et veld dient te worden lngestroold met 
(ledroogd kwartszand en sbr·rubher. 

De lwnslgrasconstructle dient op de ilé!g van lnschrijvlns een gecertificeerde of In onderzoek zijnde 
kunstgrasnwt te ziJn volgcm~ de vigerende sporlvlocrenlifst van NDC*NSF Inzake voet!wl outdoor ISI\
I<NVB lijst. Gcbrull(svorril; Wedstrijd el\ training B-catcgorle type FIFA TWO starmet aandulding * en 
ONE strir. Armetlng veld: 100,00 m x Gtr,oo m met tJ,oo m ()bstakctvriJe zonè, Wiwrv;m3,S m kunslcras. 
Toe te pnsscn lleUJnlnn In de :kleun vit, volgc1is de eisen van \Ie Noc•Nsr. De onderboüw, volgens eisen 
behorende biJ de lümstgrasmat. Het kunstgr<1s voetbalveld mo.et i1a <Jilnleg door ISA SJwrt/NOC4N5F 
worden gekeurd. 

Mat vrfandellj~a groet, 

._parken 

Pos! adres; 
Secror Maatschappelijk Vastgoed en Sport 
Afdeling Spotiparken 
postbus 901 GO 
5600 RB Eindhoven 

uezoekadres; 
J,c. Dlrkxpad 7 
6631 BZ Elndl1ovon 

~ 
rW EINDHOVEN 
~ . 
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VEI~ANTWOORDE TOEPASSING VAN RUIJBERGI~ANULAATVAN Alii013ANDEN ALS INfiLI. 
IN I<UNSTGRASSYSTEMEN; VRAAG ~N ANTWOORD OP BASISVAN ONAFHANI<ELIJI<E 
ONDERZOEI<EN 

IJllolding 
Do banclet1bmncha hèèn In da- lilgelopen f<~tan dlcpgaando mcerjntlga laborntorlum- on veldonder
zoeken ·raten \lllvoaren naar do milieu- eri uezondholdsaspeclen van rubbërinfill van autóbanden dat 
wordt toegep<lst In kunslgtasvefden, Deze onderzoekenhebben plaalsgevondan ln nauw overleg met 
de klll)stgrasbrallCho, de ministerlos van lnfrastwctuur & Milieu (le.M), Volksgezondheid, Wélzijn on 
Spot! (VWS} en hel Ri]kslrisliluut voor Vo!ksgel!ondheld en Milieu (RIVM). Daam.aasl ziln er in 
opdracht van de Branchevereniging Sport en Cu!hturtochnlak. (BSNC) enkele ondeaoeken verricht 
paRr evenl\wfe gezondheidsrisico's nis gevolg van rubllcrinfill voor medewerkers bij de aanleg en hel 
Qmlerholld van kunstgrasve~don. · 

De conclusies von olie onderzoe!<en (2ó07-2ó14) Is dat rubbergronuloat van gorGcyclede personen
on beddjfswagonbanden vellig Is toe Ie passen nis lnflllln klu1stgrasvoétl~lyoldan. Er Is geen sprake 
van gczondhelds4 of rnilfcurislco's. He.t toepassen van lnlill van .oerecycfede autobanden dr<1agt 
posltlaf bij aoil het vermfnd~ren van het Qrondstorrangebrulk door hel sluiten van grondstofkringlopen 
en hetvemJindaren V<Jn clo·ullstool van broalkasgasson. 

Mei 9it .doctlnlent wiUe11 VACO en RecyBEM de mmkt een heldor on actueel overzicht anno 2014 
)>leden (lil nntwoord goven op oventue.la resterende vmgen. 

Gozondho!denspocton 
Op basis van do ultgovoordo omlonool1on on do lllomtuurstucflos conclltderon do 
Otltlorzooi<Ots vnltSGS INTRON dal er noen sprnko I~ van .ocn slgnlllcnnt uezondlloldsrl.~ lco 
voor spoti$1'S on omstanders bij het sparton op oon lmnstgrasveld, dnt Is lnuostroolcl mot 
tuhborornnulaat van qêrocycledo autobamlon: 

Woor IB do1~ coi!C/u$io op (J!Jbosooril ? 
1. In 2007 Is oen .\ll!gobrelde literolüursttld!e en voldstudio ulrgoyóerd door INTRON lil samen

werking, mot bureau lndust.ox, onder illlsplclên van onder rmdero hot RIVM on hel 
Nederlandse ml!llstorte van Volksgezondheid, Wefzljn en sport. Voor het beoordefen van 
gezondheldsrfsJco's Is hel van belang nfel nlloen te kljken naar de aonwe~lgo choml~che 
stolfen In rubber, mam ook naar de werkefijl<G' bloioglscho IJOschiRoaorhelcf van (iele stoffeil 
voorn1.ensen. Blj de beoordeling van do risico'svan de?.e 11loffon hebben do ondorzookors 
gebrul~ .oonwnkl van lnlerna\lon.aof goacceplcerdo gronswaorden. In hel Otlderzoek Is de 
bloolsleUing onderzocht vla lnt>.~lomeo, lusflkkOI) en hllldc<i)llacl. · 

lnsllkkoil 
Hol ·gehalle zware malaletY In rubbor.gmnulaal voldoei Mn do Europese speolgo(ldilorm. 
Daarooi concll!deren de onderzo.ekers dal dezo metalen In mbbergranulaat bij het Inslikken of 
huldcontacl geen risico's opleveren. Canadese on Noorse \volenschnppelijko ondeó:oéken 
bevestigen de conclt!slo dal inslikkon van wbbergrnmifaal niet leidt to( een gezondheidsrisico; 

1 



hoolt voor IJodorn, groiJdwaler en oppePJiaktowntor. f.en rAndvoorwllnrdo Is wel dnl er con 
onderlaag Wlll lavakorrels en/of znndpi)~kel \'1orcU toegepast onder het lumsturas~ysleom, 

2. Van 5 baslnando kunstgrasvelden Is 1t1sson 2008 on 2012 het drainagewater gen)Oill!ord op 
hel gohuite aan .zink, Op alle volden, Inclusief do 10 Jaar oude veldenis hel géholl<t.:Zink Jn hel 
dralnago wn!or lager dan hel?.lilk{lehalto In hot regenwater. 

3. In 2013 ?.!jn do onderlagen van 4 kunstgrasvo(den van 6 tot 10 j<tar oud .onilei?.ot:hl. Do 
zinkuitloging van hel 6 tot 10 jaar oude lnlillls bo1>aald én vargeleken met 1 )nar oud lntill. 
Vorder zijn van do drainagelagen het l!lllkoehallo en do rosteremlo ~l<lsorp!locapoci!nl! 
bepaald . .Do conchislos zijn: · 
o Do :dnkultroging Is na do gebrulksperlodo van 6 (ol 10J;wr niet verdor toagenomen ton 

opzichte van1 Janr oud lnfill . 
.o De ahsorptlocapaclteit van <Ie lnva- Cll :ümdonderlagen voor zink Is groter dan 9erdcr 

berekend In 2009. De concfusio uil .2009 Is daurniee bav!lsllgd dal· dê absarJ)IJecapacilelt 
van de dfilii\Agelaag voor zink gedurende tenminste 260 lmli voldoencto Is. 

~ Do onderlagen vnn lava on zand kunneri vanuil miiieuhyglänlsch oogpunl (zlnkultfoglng, 
raslerende àbsorpllecnpacl!eil) Wordali hergobrulkf als een kunstgr~svold wordt 
g(irenovecrd. · 

Doze ondotZoolion 2ij1111llgàyoord IW/1 flmforo velden, llo6 woof ik zeker dnlliellnf111 vorHw/ohnmlon 
In mijn vo/cl ook voilig Is voor llel miffoll? W~nr mooi ik nl.~ gomoento of om maillof op lollen bi} do 
mmleg Vtlli mljil ntouivo vair!? 

1. Rubberinfill van gerécyctede flutoban<len Is goen steenachlig matiJrlaol en val! daarom niet 
onder de ron'rlolo criteria van het Besluit beheer bodem kwaliteit., Een toah;lng ito!gons j>rotocol 
APOIJ van hel Besl\ril bodemkwalitoiUs daarom Jlfel van toepassing. · · 

2. lnfill van riu!obandenrubber veiL wol onder do ~ooehoton i'!Ompllcht conform dë Wal bodaQ1· 
bascharmlng, Ondarsta<llldo zorgplicht rfchUljnen zijn door do VACO en RecyBEM afgestemd 
mel het ministerie van I&M. Als u deze richllijnEui volgt bent u er zeker vali dat uw 
kunstgrassysteem vellig Is voor hel milieu ei) dat. u voldoet a~m hel zorgplicht beginsel: 

Zorgplfchl bil nanleq 
a. Het I~ van belang .dal u zeker weet (on kunt aantoiHm) dat uw lnllll uitsluitend I~ getnnakl 

v;m nulohandenrubber . .Wij adviseren u de lnfill-producenl la verzoeken om oon Vllr· 
klaringwaarin ditwordt >roslgelegd. 

b. Draag zorg voor een oasehikte drainerende onderlaag onder uw kun:~lgrnsvelc.l. Oe 
onderk'lg~n n1oeteri zijn opgebouwd uit znnd (minimaal 40 cm) of uil zand ei1 lava ($nmon 
mlnlmaal40 cm) eventueel met een drolnaga onderin de onderlaag. Hel zand moot 
voldoen oan de eisen voor funclerlngs.draln agozon~l of onderbomv- dralnage.zand, zoals 
weergegeven In de normen van NOC'NSf:' voor onderlageil van kunslgrasvelden. De 
lava mag geen SBR bovalten en dient leveris Ie vpldoen a on de normenvan NOC 'NSï-, 

.c. Breng een herl1enbare schelding a~n tussen hel dralnageiaild en de.qnderllggefldO 
bodem. BIJ renova!la of opheffen van hel lmnstgrasvetd kun hetdrah1agewnd dan 
geselJolden verwiJderd \0torden. 

d. Bij gelmilk van andere minemlo Qndorlaagina.lorlalen dan zan<l en lava moel de pH vàn 
het onder1aagmnterlaal mlillmaal pH., 6,6 zljn, Tevens moelen de E!lferllallevo 
onderlaag111alorlalen mui,toonhaar vo!doon uan dé eisen Voor bouwsloflén of voor grond, 
functieklasse achlergrondwaarde, uit het Baslult liodeJTikW\llflell. Tevens moel de 
ad:~orptiecoöflicli!nl van hel ondo.rbouwmaterlaal voor zink zljil vasl9es!Ei!d. BIJ een 
langdikte van 40 cm n1o.èl qe1-a minimaal gelijk :i!IJn uanl(d "' 60 f!kg biJ de natuurliJke pH 
van hel onderbonwmatorlaal. 

o. Er mag geen gebruik worden gemankt vnn een systeeólopbouw .:orider absörpl.felaag, 
waarpiJ sproke Is va!t een directe afwatering van regenwater naar de omgeving •. 
bijvoorbeeld door gebruik van een nläl-dralnerende onderlong dle horizonlaai afwatert. 

f~ BIJ gabruik van een dunnare OllderlaDg dan 40 cm (met een mllllmala·raagdlkle van ·J 0 
cm) moot door mlddel vAn eon rfslcoberekönlng aongetooncl wordon dat do lnng 
voldoende capaciteit hoeft om zinkuitloging op een termiJn van tenml11sle 30 jaor to 
absorberen. 
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l\iw Ik do drnl!laga!rl{ftJII o!lcforhollwnslgmsvold/lotgehmikon? 
1. Jo1l,lt do re~;ol!aian V<lit het onderzoekvan INTRON aan •l veldon va116 tot·IO jaar hlljkl dc)l 

do lava: 011 zandondotlagon vanuit m!liot!hyglönlsdi oogpunt (7.lnkultlog1ng, -gehalte en • 
nbsorptlacapacitell) probleemloos kunnen wordon hor.gabt\likt als eon kunstgrasveld wordt 
goronovcord. Door do hogere mate van aanrljklng van zink In do bovensta to cm van dq 
:o:ondlaog Is het echter wel uan to boveten om voorafgaand aan eventueel hergel.lruik het 
zinkgehalte van de Wijkomende partij- zand ro toehmn aan do gronswaarden van zink voor 
giond uit do ~ogeling bodamkwolitelL · 

2. Z.le ver.der <fo oanbevollngon 'Zorgplicht hiJ re,îovatlo' op pagina -1. 

W<wrlwti Ik lorachtmol flat 011(/o mbholillfilllllt mijn lnmslgmsvef<l? 
1. Ër zijn in Nederland cnkl;)le gespecla!isocrde beddJv€m dlo kuns!gmsvelden on do nmlor!alen 

ull kunstgrasvelden zoveclmooelijk.rocyc!en. · 
?.. Daarna11st toveren enkele VACO Erkende en RecyBEM gecertificeerde lnfill-prodüconton hun 

rubberlnfill mot oen la rugnam a garanlio. 
3. De Recyi3EM onderzoektopdit mornent In samenwerking mei d{vorse onder7.oek~lnstltutan 

en marklparlljen do hergel.lrulkn1ogelljkfioclen. vooroelmtlkUnlill.ln de wegenboUw on uts. 
grondstaf yoor de rtibûerln(fustrle liggen potonlfelo nloti\'Je locpassingen voor reeds gebwikt 
wilberinlil I. 

Litoratuur 
Oe vq!oendo onderzoeken vormen de basis voorbovenslaande lnlormaUe 

~ INTHON rapport/i0338GO/R2006031, 'MII[eü· en oezondholdsaspccten van !nstroolwbbor', 
{2007) 

o INTRON r<~pport A92•1220/R2007036B, 'Vmvolgondorzoek milieuaspecten lnslroolrubber', 
~~ . 

• INTRON roppo1t AMG090/R20090029, 'Adsorptie van 7.lnk ull lnslroolrullber aan onderlagen', 
(/.009} . 

• INTRON rapport A844740IR20000015/UHo/NBo 'Zink In dralnagewnlf!r onder 
kunstgrasver~lcn mol SBR, mellnuan', (2009) 

• INTRON ·r<~pportA8G0.,20/R20100301/RZwnLa, 'l<eurlng kunslgrasvold~Lh 11itloghlU ;dnk In 
hel drainage water en de drainage laag', (201 0) 

• SGS INTRON rapport A856030/R20110317 'UIUoglng van mlnorale ollo uit SBH 
robbergranulaal, aanvulland ultloogonderzoek', (2011) 

• SGS INTRON rapport A86217/R2012001 0 • l<euclng drnlnagow:Jior kunstgrasvoldon (20 1.2) 
• l<ompel\eers Milieu en Management rapport 'Veroudering van lnfll!; beoordeling van 

malerlaa!e!gensch!'lppen', (2012) 
• SGS INTRON rapperi A865780/R20·130016c/HCriiLR'Zink uilloglng uit SBR lnliU en 

zlnkaclsorplla- en concenlralto In onderlagi'm van 6 lol 10 jaaroude kunslorassyslomen', 
~~ . . 

. Veronlglno VACO 
Votenlglng VACO Is c!o bedrij(slakorganlsatla voor do banden- ~n wlelënbranche. Do liaronfglng 
lloharUgt <Ja belangen van rulin 750 hanrlim- on wlelanbeclri)ven uil de. gehele bedrljfskolom en kent 
een gemlddefdo organisatiegraad van circa 90 l>rocenl. VACO.Iadonzljn aclfef In vlle secloran van de 
brancha; producenten, hm\c!el, kmdbouwhanden,lndttslrlebanden, y;fclon, bandenseN1ca, Inzameling, 
vetnloüwlng en verwerking. · 

.VorenlutnoBmtd & Mlllou 
RecyBEM B.V. Is. de ultvooringsorganlsal!a va1l hol Ba:~luii Behecr Alltobanden. ZIJ behoort on 
controloorl hol coiioclleve hmunellngs- en varwerktngssysleom voör personon- en bestelwagen
banden. Rc~yBEM heel! allo v(?rflnlwoordofijkheden èn verpllchllngan die voortvloelan uil hel beslult 
overgenomen vnn de Ie don (producenten on Importeurs van daze banden). 
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Rijkswnterstnnl J .cçfomgcvfng • Valf de toejmssinl~ vnn inslrooirübbcr op ku11slgra... pnginn I vm) I 

- - ···········-- - --.... - - -· .. --,..----·-.. -·-·------------·--........ 
J.!.çn;~ > D.ruJ{mJ,ul.t.u.); J t~~U.m,tiLfhtitülUtnd · > Wiill.'Q[,:rc~xá!t~\ > Yti!Jt .. lM~~kjtJ:Mll-> .t&.t.nH~Ut!t:..UillSl~'~'1~l > V,,·rt<l~ (I)~J':UillHJ.\'"tl 
kuttc~1r\.lf)l;~t {!$) kurt\l~iJ\'{{IJ\:•1 c,~:!u htt ll.;~f\:i\ h:•1r-~ti~Y•Jlt((tl · · 

Veelgeslelde vranen 

Valt de toep<~ssing vnn fnsïroolruf)hor op kllll!>tgr<isvolden on~ler hot BoBluit bodornf~walilHil? 

V_rililn 
V~ft d~ !c tp.)l-s.fi\) V!)ll(n;h<"':rvttt~, tv h·,l\ttJt4'\'(~J~rl 61rtUlilt IUMt 1:-M~r~)".;n,)Ltt;ll 

lllllwoord 
ff llJn \,"llti.<h!:I!tï11n hJ.:t •i '"~b.~:r9riH'l".l.l.t,. di.':I:~t)jfvill '1\'tt~f~n afJ· frnttct~t'U.f.t!.lu ~~ ~VtUt1r.lW~·Ji.fM, u~h htMJ"'.'9.J .:m~hH v~n p:üorrc:: ~1 · ~n ~rt.ltlJh .tutt~Mdi!n 
(SDR ·tuu~~l), t~tob-.gt.l hloiJ>t "11 bJSIS y.lo- th~tiY.<pl.nlll<~·t!>stMl:.<n OPE) •~ rub~orgr~ouiJJt <? b)Sil ~'·' tlnlcmtttn (rrnH) . 
f\JJ~b tf9f".ntJ.Ht op ~;:ub \'~f'l l"rf ~ll E"IID:l d.1l SP'dlJlgeir\3:-ltl k ·\ \" :Ol d~l.ol llltplU{f•l, \~!~oet In de f11!Ht~Ç-.lv~l !~l'l " J(1 á<l rlt:!lllf.ll~ \IJ/\ f!oltf U<! ~niJdi:V•;t 
l:otmst~r.tl\ Y.)h dtdlJt-to. .Qr.dcr d.:! )H't~f&) v.ao hd· Desltil. t~:dtn~,., •t.\t:lc. . 
~ub.ht:(lJlami:~t- \·.tri v~ut.-nrO- t •l bt!,hJJfUt1t~Jhd'~ll ~~~( nf<t ~ndtt htt Ottfi.lit bodenlkrtolbtclt", ~J to:p.,'-\.to.)dlt:tl d:!. t~D)Ise.r 1.'}·.-:ut.llà') Jo Ch'~n D3.J'I .de" 
l~çp~tttl (a, t. U) ts:t d'O \'/ct l-<J~Rlbtu~trrlr.9 ('Al l t"H;€;fl4tQfi.)(-Î\ c1Jhh~ MJ~!M r1ftl \'.Uonth!!cd}"J \t·GI~( (J~I! Ytlll9 6). 

http://www .rwslçcfo!llgcvi llg.nl/ondcrwerpen/hodcm -on<lcrgrond/bbk/vn1gen/lmuwst .... 19-10-2016 · 
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) \!l9,P~f<fl~ b!J lt:l bl;"lf-lSW~I \',m rutl!.;~~i)t~fl\lf~J,)t th l 11lt.t _(._\.fu ~U·t bt,~UÎI b<;1Jllf~H,)!. tt: :t \',Jflt 

Voeigestcklö vragen 

Hoe kan il~ voldoen aan de zorgplicht bij het toep::~ssen van rubberwai1Uiaat dat nleton<ler he.t 
Besl\tlt .bodemkwalltelt valt'( 
Vr.1ot1 
Ho,)O t-lln lk.. \~~d..:-~n ~Jn ~.~~·l.)rvrJ.I<M l~J r.~t tQt~\J~U·~ ·Y.hltUtbéiQtMMÜl ebt n!it c:od~r t.H Di:lsru::rt.o~-urAtdtt<R_ YOJ~t? 

lllltl'loord 
lltt ll n~o!l fri.)f)t!.J~ onH·,<~rtlf ~IJtm!n"~ vtupril}:tn l 1n!~n ~rêt cl\'ó.'i.J.uJ'I; w~tdt· .,Jn: d~- l'OfupJ·'-~t• Of lflilh I\ Y-M U!' ~uhl• to-lr\nJn-) v.sA~l l.~!JP~ti'lt Ir 
•fh~n~:t!IJk'lln (d.Jp~ciUiJ.-.0 C·m.H~ttdf-)h.Cd·~f\ 7o-Jfi: .Jo l:~uc~ VAn ht l .n\)lt:fl>ll1 d.4 (pbctn« Vf.l'l htt· ~vf'llt')li.lVt!J tn d.: Jn1Jffot\)(!~n d'lc'UJdMJ do O~bfll!lu(.:uo 
SJtQOir.l!n nmRn tion!,:-;,, · 
Oe t \Jr..,P.:t<M ge'..dl ~oor c~n kJ u (l!t to!j)ltttr, g:tbn.!i~.u en t11)tn-Ht). !ll!t btwc~d 9.c:1Mö;.'J k..!n. hJndhavt:~Y.J'os;t•~dl!n J\h ç~h.l;ld<~!.:l _\,~dt fi1 tt•I~:J rr . .tt d.1. 
JOrQp.'!<ht. 

Vt.te.n:!)(r~ tJn•l (,l linO:tifR<<yOUt.tl\ Vcttn'p!~,.J YACO hcl/Vtn ~JOI:otYtf";lt)CI\ GJ1;QOt~~d omdt: t'IX~p!:<Min t_e \VJ;:-n ti'J tO~lHftlpV.;l· tvl.I'JltOfJnV'.n\ YJofl 
p:uoo~n· e-n t-~Jfijf~lngen~r)(f~tl l!rs Stnt~~'$rr .. -1t"tll!\l op lcsr.~tgt~\\·t·!d~tl. oue •~nbh•tJiM e1l h(hbh1 btlt·t.U.~ "op_ (.fa ki:uz..e 'iiln h~ l rMt~JJ-Jtl_, de o,W:J,y 'l.m 
hll lQn\t')'lllvt~i cnle n1J.ll.-~-t ~r\ Ut~ t;!4~~l dt Ot1Ju.ltkt rut otrt~1~n nl)tten tl(l(d~o. Ot b~.:nbJi'tKhe.ot~n ~n ff~llrd~n tlt-"1~ ll3nt<t'tt~r.otf\ (.CU<d hl 
~<ht ,.,cn1'1!n v~r~m~n tr lo.f>:<J(ntd·v,:,l:J.Jan t...Jf'l w«J~o al>n d~ ffJ V Jo'\ th.1t<'..(4)ptthll"CVJiin;.J·V4n ~" Vlbb dJ\ at' i! fH.C!\'MfUvt! nu3trt•ld tf1 UJo orno.,,tn dl~ 
r.::.:I~J"ftD'11}1 l:IJ\VIen l\'\Ht1~1-9~1trgoJ. 8tY,~JI~è-n rlltiJ~riht~b!fl t ·n h<.-uJtn t in t~JtO 'ilf~f'( \\(lol)fdctj~b~!d C.}\·3}1n hltYI.f\t~J}.;~ Jr.JdCt ·l~\'()..IJ~n. 
Ah ~t_t.\Kh '"n~tr~ln:.O)'ilt) 'onh1Joll dJO ,~ó}Jt- uh (h!.t <.'iito\h!Ye J Sp:\t V1 n) c;t.! zorg~l!cht <lnd·Û trwtf4~l~~-\:~t.:roa\:Cr-v~tpfk1ill~ tte mH1t(\Jd:n hl t:.t11~11 df: 
t•\Ji~)JcttYol)s Vloll1t 111 iunr..:n Mt4<n ç<wad nrn do w <ootr(ln''Jin!r lG'Il'tl ""'~~"'Jk.o~>;~<d»n te 013ktc. · 

U.::: l h ~\tri r~t b~:."CCfJd Qt'l.JijJ.om-\~ .tt~:~ftuu:-f 1pr;,~:o IH'.!n ttn j\.'J\t~· hwu, r~\9 \'An ~t ·l<C11J~·I:d.-. Qo •~llb!Y<lrr~)M \\Hl.\'~rtt••tlOTJ ~~,-;~ t~. tM'tV/flei:ynt_tt «:u 
Ytttn:~rr.g VACO t ."O(t.fffi (Mmenit~f -ç:trlfll ott "i~>ln.J d~r l~<hl"tkk". tl~t ~t twllt(l,~ii v.ua "'~'"''-••fob~\·tl·ngt•l t.~Lit-hl btQ!n!!h\':!.J!-ln a1n hlt ptt'l~.nl;,....,.l 
'I S~<t· \'Jn de Y..;>t!Jp!!d.t'. U~\ ~fwfjlc~n-varr. d~ iil~nlln't!.'o-:Jw dl~n~ dtuçd.e?,J\ Q_tlöflOtivt'-f~ td :-;Oith·u. 

hiiJ>://www.rwslcclèlillgevillg.nl/ondcnverpen/bodern-oJtdergroJld/bbk/vrngcn/botiWsl ... 19-10·2016 



l'ubllekssamenvattlng 

Uit nieu\'t onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de. geiondhèid van spórten op 

kunstgrasvelden die .zljqlngestrooid met rubllergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent 
dat het verantwoord is óm op dezeveleten te sporten. Aanleiding voor het <;mdeáoek is de 
maatschappelijke bezorgdheld die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla 'Gevaarlljk spel' In 

oktober 2016. Het RIVMhoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoordingvau de vragen 
van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. 

Om te kunnen beoordelen in hçeverre sporten -op granulaat een risko voor de-gez~>ndheid vorll'tt, Is 
het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelljke stoffen in het grilnulaat 2itten en In welke mate 

ze eniit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manleren sporters In contoet 
komen met deze stoffen en of datgevolgen voor de gezotülheid hee(L In rubbergranulaat zitten heel 
veel verschillende stoffen, zon Is polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), metalen, 
weekmakers (fialaten) en bisfenol A (BPA}. De stoffen blijken In zeer luge hoeveelheden uit de korreis 
vr:ij te komei)§Dat komt doordat de stoffen min of meer In het grïinulaat zljn'opges!oten1• Hierdoor rs 
hetschadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. 

Wat heeft het RIVM onderzocht? 

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht In rubbergranulaat _vanlOO sportvelç!en die represèntatlef zijn 
voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven liltgevoerd 
om te onderzoeken welke stoffen ult de korrelsvriJkomen ais de sporter err:nee in aanraking komt. 
Met deze wgehet~n migratiestudies is uitgezochtln welke mate stoffen via d~ hulq in het llchaanl 
kunnen terech_tkomer}. via het spijsverteringskanaal of vin de longen. Vervolgens Is berekend in 
hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. 
Verder Is de beschikbare Informatie In de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de· stoffen In 
rubbergrahulaa~, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. 

Is er een verband met leul<emle? 

tn .de beschikbare h1formatle zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen 
sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfekllerkanker. Dit 
verband Is In geen enkel InternatieMal ()nder~oek aang~toond. Bovencilen blijkt uit de samenstelling 
van de rUbberkorrels da t de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken 
er nlet (benzeen1 styreen en 1,3-butadieen)of fn heellage hoeveelheld (2-meri:aptobenzotii/azoi) In 
zit[erl. ,Sinds eind jaren tachtig van de vorlge eeuW Is er In het al genie én e_eil iichte stijging te zien in 
het aantal me11sen tussen.10en 2~ jaar cia~ leukemie krijgt. Deze ontwlkkellngls niet veranderd sinds 
de kunstgrasvelden In .20011n Nederland in gebruik zijn ge.nomen. Onderwek lh Amerika laat ook 
geen verhoging zien In het aan~al nieuwe gevallen van lymfeklierkanker ln.gebleden \Va<Jr relatief 
veel kunstgrasvelden liggen die ziJn lngestrooid met rubbergranulaat 



flegin /.OJ7 komt informutie uit nieuw Amerikamis ónder.zoek beschikbil<Ir. Omdat rubl.Jerr,r<Jmrlaàt in 

dè Verenigde Staten langer (sinds 1997).op voelunivelden wordt gebruikt, kan over eenlar)ger·e 
perlade worden getrnaly~(!erd of er' een verb;md i~ tussen sporten op kunstgras en he.t krijgen van 

leukemie. Het nlVM heeft contact lllet de o11derzoçkers en va let dit onderzoek op de voet. 

Ruhbergranulnat In het milieu 

Oe focus iri dit onderzoek ligt op mogelijke gezondheidsrisico's voor mensen die sporter) op velden 
met ingestrooid ru!Jbergranulaat. Het onderzoek bevestigt eerdere lnzlchten dat het rubbergranulaat 

mett~len bevat die in de omgeving terechf kunnen komen. Er blijkt voorC~Izink uit het wbbergranulaat 

vrij te komen, Dit metaal is niet schadelijk voor de mens, m(lat k11n wel gevolgen hebben voor 

organismen in de bodem en het oppervlaktewoter. 

Voldöet het t·ubbergranulaat 8an de nonn? 

Rubbe(grailulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor 

hoeveel er maximaal von bepaalde stoffen In mng zitten (~r 1Jest<1at g,een norm voorwat eniit lÜ<,lg 

komen}. Het gaat daarbij om starfen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK's), schadelijk zijn voor het 
nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheld PAK's.in hel rubbergranulaat voldoet ruim a~n 
deze norm. De norm voor consumentenproducten Is aaniienlijk strel)ger: deze staat veellagere (100 

tot 1000 :n1<ól minder) gehalten a<Jn PAK's toe dan de nfengsehÏorm. Het gehalte PAI<'s ligt Jets boven 
de norm voor con·sui11entenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Ch.emische 

Stoffen {ECHA} onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergramJia<Jt wens.clljk ls. Het HIVM 

advi~eert om de norm voor rubbergranulaatbij te stellèn naar een norm die dichter In de buurt ligt 

van de norrn voor constlmentenproducten. 

Wa;:Jrom wordt rubbergrmitllmlt gebntlkt voorvoetl>nlvelden? 

Rubbergranulaat Is fijngemalen rubber en wordt tüeest<~l gemaakt van oude autobanden. Als 
instrooimateriaal op kunstgrasvelden zorgt het ervoor d<Jt het veld vergeliJkbare eigenschappen kijgt 

<~Is .een gewoon grasveld. Oi!t betekent dat de bai niet te snel rolt niet te hoog stvitert en het 
kunstgras beter gesd1ikt Is om slidings te maken. dan ·zonder granulaat. Kunstgrasvelden kunnen het 

hele Jaar door intenslef gehnrikt worden en vergen minder onderhoud. 

Teg_enwoordlg wordtveel ge'fnvesteerd om oude producten te hergebrttiken als grondstof voor 
nietlwe producten. Dat geldt ook voor autobanden. De vr;1gcn ave( de velligheld van ruwbergranula<~ t 

maken duidelijk dat er een spanningsveld kan bestaan tussen het hergebruik van mate rlillen en de 

zorgen om de gezondheidsrisico's van nleU\\I.e prodUcten. 
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Dntum: 
TIJd : 
Lo~:ntiu: 

Aanwmlp,: 

·JJ fehrunrl201i' 
20.00 lllll' 
Sportpnrt< Houclslwuvels, JC Dlrt\xpad 7; uro lo voruatlerruhntn ?.• vcrcll.opfnu 

SV Unlta$ '59 
VV D!lS 
Wocnselse Doys 
VV Acht 
vvnrc 
llKVV Brabi!i\tln 
FC.Eindhoven av 

WODAN 
s.v. Tlvofl 

HKW Tongeln~ 
WGostel 
RK CW fiust Hoest 

l<NVU 
Drijver & Pnrtners 
Sportfonnule 

Gemeente Eindhoven 

Afwezlr. met !cennl§gevlnn; 
ES!l 
PSV/a>l 
1\KVV Tongeln~ 
Nieuw Woensel 
FC ElndhoVIHl ovo 

AfWC11p, zondrit kennlsncvlllr. 
HSE 

1. Opening en vastste!l.en agenda 
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A.s. VJoen~däg 7.:2 februari.ls er een.yervoJgultzendlnp, Zcmbla över het dossier sporten op 
kllliStHras. Oe verga(lerfnll wacht de uitzending «fen heslist dan of de huidige opste)lluu, iüel 
sport Cl\ OJl ~l!llS!gras, ge'.VI}i !gû lilent te Wördcn. 1\llll de vergildering Wor~jt gevrnand of zij 
behoefte hebben aan een gP.sprek met cle wethouder betreffende al dan niet welen op 
ktmstgras. Dit Is vooralsnog nlcl het gev;rL Öe mali van de VSG ril ct nadere rnformnlle wordt 
~<i ar de ·~crenlglngen gestuUrd en èlp W\'IW.elndhovensporl.nf seplantst. ~ 

3, Totaal planVoet bal. 

I 

I 
I 
I 
i 



s. Volgende vergadeth1g 

Oe volgende vergaderlng.ls afh;mkelllk van uitkomst punt 3. Nog r)let gepland. 

6. De verg_nderlng wordt Ofll ~2.30 uur \!(gesloten. 

I 
I 

I' 
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BELEIDSOVÉRLEG Sport 
Wolhouder Slo.onhakliors 

.1,_ Contoxt (wantondor col< eerdere hosluilvonllin{j) 
Nn de landelijke aili1d::1chl voor v~rn1eondo gózondhofdsrislco's van rul.Jberkorrols in 
kunstgrns In 2011, zijh op dil morri~Ji! de rubberkorreis (of tubbergran·~iianl) opnieuw 
nch.ieel .ln retatre lot inJIJourfsfco's voor dé ~à<lom ~n het !Jr_ondwate_r In de dl~ecto 
omgeving vai1 de kunstgr~:~svelden. In Efndhoveri hallben \'1& In lólt~~ll 29 kunstgosvelden 
mal de belre!i~!'de rul!berkorrals. Hiervan liggen er zesllen biJ voetl)alclubs, tlcht bij de 
Cruyfl Goud;; (Jn vijl l~ij hel spee.l- on beweegplein. l<,;r\s(grilsvelden biJ hoçkey éi1 
k()rlbai7.1Jn nlol !llel rubqer lnge$lropld, ma~r mei zand of hebben e~n walrirvold • . 

~ 
I 
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Uit recent onderz.ock van hf)l RIVM (2010) blijkt dal SBR-tul?bergrru\ulant als 
lnstroölnmteriaolnegatieVj:! !JOVolgen heert voor hel milieu en risico's 1\lill.zich illcebrenot 
voor ntoJisón. Do korrols bchlll~cn <(ow nebruik nnpsl hel VElld en hebben ge\lo!gén voor 
de Jïnluur. Om verspreiding van de korrels In de n~luur lc9.!;)ll lo gaa·n, zijn in Eilldhoven 
bij de lllCOslc kunsi!Jfnsvelden lll<lllen en knnlpl<mkoJi goplnnlst. 

Vanwege dç 1\leuwe fnlormatro oiJl'ir de gozondhald~rlslco's b~cngt hc.l RIVM tnedlo 2010 
een açlvies uil voor éen slreilge·re norm voor <Ie PAl<'-s (Polycyèllscho Aromátische 
l<oolwnlorstóffori), zwilrc n\etnlcn, vluchli{JA or~1anisclte sterren en nalaten (weekmakers) 
In rul)~ergranulnal vi111 kunslgms. Rubber tril iurnslgtas vatl nu 911<]e'r de nciin\ van 
'riteogsars• n'lnni l0\1 volgens het RIVM onder da wongare nom1 van 
'consiiinenl~riproclucteri' pi ·~paoJgocd' lliOelElll valle11. Oe nieuwe norm wordlïi1 20?.0 
ve~·,achl. l:lovéng~fnçiënl!lo on[\'likkclin!Jcli 7.1jn oanlcl(lîng om de de alternalieven voor 
SOB-rul>bergrrullilonl te vei~eilnen. 

4. lir!JIIIllnnton 
-t. ·f Vtm SBR-ritiJIJorgmtmlaal ii/JJ risico's voor mom~ .en milieul!ekeM. 
All~o1; van hel h\slrooimateri<lal SBR-rubhergranulatitzljn schR.etëlijke gevolgen voor het 
ütllieu en rlsleil's voor mensen bokend (b!on: RIVM). tevens is di.l ook hol enige lyj>é 
kunslg·ras dal inllloukwtdig üHvoetig ondei.zo.ch! Is. Van kunstgras z()n<lor infilf·malerionl 



NtJJ =:: EINDHOVEN 

en, l:óPDM on TPE zijn goon gc?.oil<lhcldsr.lsico's voor mens en milieu bekend. Dè VSG 
en I<NVB j)toiten Voor meer on~ler7.o~~ nnar çll;i gevolgen vàn ktmslgllm. 

2.1 TPE en FPDM volcloon é)llll imf IJfl$1111/ hqclumln'léillloil en amJ tie conswne/llatJ· en 
spaelgosclnqrm 

Rubbeigrnnlil"(ll op bilsis van TP.E oJ EPPM <lal speclm•l gelllallkl Is voor dozo 
loenassing val! onder de \•Jarllitl~ vvn he·l Oe~luil bodemkwalllelt. SBR·ni~hergrailulaat 

V<\ll hi~.r lliét Qnder. Tevens vokloen TPE on [;IJOM aan dt;! çonstillle.lilen- BJl -

spe?!goednorm (de REACH norm). 

3 
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3.3 De /(/jVBis o/lt/IOIISÎ(IS/ ovur noJi·Îiiliiii<IJ~lslgms 
Do J<NVO Is positief over hel nieuwe kunstgms Zólldl'lr instroolnialariaal, OJ\Jd!!l hal de 
problemen vnil hol S8R·tubbergranlll<lal oplost (gaat niet stinl(on Tn do zo1i, er wordei1 
geen korrels versprekl en hf,1 l vr1Jitgt mlnder ondarh0.\1<1). Maär dit typte kunsfgrnsîs pa!\ 
recent op de markt nohrachj en cm ho.ort nog geml KNV13-corlilicaat. 

l<antleltenlrl!Jêll 
2, f /Jij TPE en EPDM-iogeslrooid lwnslgnls c/irmeti meälregelen legen V9TSf1J8i!llti(J te 
wordtln genomen 
Do ko((c(s V1111 TPE en EPDM \'Jord_en dOQr hal gebruik verspreid in de omliggende 
gebieden. TPI: en EroM -bestaat uit microplastles die niet In het mi{(eu ihllishorcn. 
Dnt1rom d1e.t11 ver~plei(llno ZQ\reel mqgefijk le worder1 beperktvia mc~llen en karilpfflnkçn. 

6, PinnnlrHl {In dl on van loa!ln:~slilirl 
Oesltillvormlng B&W; C!e Raad: 

(monJngsvormondo 
vergaderln[J) 

--·· -·- ., ___ 


