Besluit in de Raad d.d. 22 februari 2017

Motie niet geagendeerd onderwerp
Onderwerp van de motie: Kunstgrasvelden met rubbergranulaat
De Raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 22 februari 2017,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat,
- Eerdere stellingen van het RIVM dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is opnieuw ernstig in twijfel worden getrokken
door gezaghebbende wetenschappers;
- Die twijfel wordt gevoed door proeven van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met zebravisjes en
zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen met negatieve
consequenties voor die embryo’s en visjes;
- Zolang op wetenschappelijk basis niet is vastgesteld dat sporten op kunstgrasvelden waarop rubbergranulaat
is aangebracht niet schadelijk is voor de volksgezondheid het voorzorgsprincipe altijd leidend dient te zijn;

Verzoekt het college,
-Op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het vervangen van zowel het rubbergranulaat op het aan de
Krabbelaan gelegen Cruyff Court als de met rubbergranulaat voorziene sportvelden op Sportpark Ter Eem door
een voor gezondheid en milieu vriendelijk alternatief;
- De kosten die hiermee gepaard gaan te dekken uit de Algemene Reserve;
-In afwachting van de vervanging van het rubbergranulaat de inwoners van Baarn via de gemeentelijke website
te informeren dat het besluit zulks te doen is gebaseerd op het zogenoemde voorzorgsprincipe;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting motie
Op 23 november vorig jaar behandelde deze raad een door de BOP mede door de fracties van GroenLinks,
CU/SGP, LTS ondertekende motie waarin werd gevraagd het met rubbergranulaat voorziene kunstgrasveld
van het aan de Krabbelaan gelegen Cruyffcourt te vervangen door een veiliger en milieuvriendelijker
alternatief. Die motie haalde het niet. Een meerderheid van de raad koos ervoor een door het RIVM
aangekondigd onderzoek inzake met rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden af te wachten. De
resultaten van dat onderzoek zijn vorig jaar december gepubliceerd. Het RIVM liet weten dat
rubbergranulaat weliswaar stoffen bevat als PAK’s, bisfenol A, weekmakers, metalen en benzothiazolen,
maar dat deze stoffen in zulke lage hoeveelheden aanwezig zijn dat het risico voor de gezondheid van
sporten op kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze
conclusie van het RIVM wordt betwist door een aantal gezaghebbende wetenschappers. Zo wijst recent
onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die wel
degelijk nadelige gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. In de uitzending van 15 februari
jongstleden van het televisieprogramma ZEMBLA verklaart hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob
de Boer van de VU dat de resultaten van proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld
aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen, uitwijzen dat de embryo’s dood gaan en dat de visjes
gedragsverandering vertonen. Volgens professor De Boer staan de resultaten van zijn onderzoek haaks op
de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. De Boer zegt in de uitzending van ZEMBLA: “In het RIVM-rapport
staat dat de stoffen zitten opgesloten in het granulaat. Dat is hiermee in tegenspraak. Er komen stoffen
vrij, en dat is belangrijk. Dus als je zegt: het boek is dicht want die PAKS komen er toch niet uit, dan sla je
dus een heleboel over.” Samen met de hoogleraren Toxicologie Martin van den Berg en Jos Kleinjans,
respectievelijk van de universiteiten van Utrecht en Maastricht, pleit professor De Boer voor nader
onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die spelen op met rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden met
zich mee kunnen brengen. In afwachting van dat onderzoek wijzen de hoogleraren erop dat de overheid
hier het voorzorgsprincipe in acht moet nemen. Dat er ook wetenschappers zijn die niet zover gaan in hun
conclusies doet daar niets aan af. In navolging van tal van andere steden, waaronder Amsterdam, dient ook
de gemeente Baarn over te gaan tot het vervangen van het rubbergranulaat op alle gemeentelijke
sportvelden, waaronder het Cruyff Court, door een veiliger en milieuvriendelijker alternatief.
Erkan Çelikkaya

