Motie
Besluit in de Raad d.d. 23 november 2016

Agendapunt : 16
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake het rubbergranulaat op het aan de
Krabbelaan gelegen Cruyff Court
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 23 november 2016
Gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat:
- Bij het spelen op rubbergranulaat gezondheidsrisico’s niet kunnen worden
uitgesloten;
- Er bij gebruik van rubbergranulaat ook sprake is van ongewenste verspreiding van
microplastics in het milieu;
- Er milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn;
- Het gemeentebestuur inzake het op het Cruyff Court aangebrachte
rubbergranulaat een eigen verantwoordelijkheid kent;
Verzoekt het college
- Op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het vervangen van het
rubbergranulaat op het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court door een voor
gezondheid en milieu vriendelijk alternatief;
- In afwachting van de vervanging van het rubbergranulaat de inwoners van Baarn te
informeren op de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het gebruik van het
Cruyff Court en het gebruik van dat sportveld te ontraden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting motie
Op 5 oktober jl. stelde de BOP-fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van de
bestaande ongerustheid aangaande de gezondheidsrisico’s die mogelijk kleven aan
het spelen op kunstgrasvelden waarop tot korrels vermalen autobanden, te weten
rubbergranulaat, zijn aangebracht. Het college heeft de vragen beantwoord d.d. 2
november 2016. Het antwoord van het college heeft onze ongerustheid niet weg
kunnen nemen. Het RIVM beveelt aan kinderen niet te laten spelen met de
rubberkorrels en adviseert kinderen na het sporten te gaan douchen en schone
kleren aan te trekken. Het mag duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de schoolkinderen van
de Noorderbreedte die dagelijks spelen op het Cruyff Court dit advies niet (kunnen)
opvolgen.
Wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden toxicoloog
Martin van den Berg, stellen dat rubbergranulaat veel meer schadelijke stoffen
bevat dan volgens de Europese richtlijnen veilig wordt geacht. De BOP en de
mede-indieners van de motie zijn van mening dat ook inzake het gebruik van
rubbergranulaat voorkomen beter is dan genezen. Daarom wordt het college
verzocht om ongeacht de uitkomsten van het nieuwe RIVM-onderzoek op zo kort
mogelijke termijn het rubbergranulaat van het Cruyff Court te verwijderen en over te
gaan tot het aanbrengen van alternatieve milieu- en gezondheidsvriendelijke
korrels. Informatie bij diverse marktpartijen die zich bezighouden met het
aanbrengen van alternatieve korrels op kunstgrasvelden leert ons dat met het
vervangen van de korrels een bedrag gemoeid zal zijn dat ligt tussen de 20.000 en
30.000 euro.
Erkan Çelikkaya

