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Aan
de raadsleden en steunfractieleden van de
gemeente Baarn

19 december 2018
Wethouder De Koning
Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem

Geachte leden van de raad en steunfractieleden,
Op 25 oktober 2017 heeft uw raad besloten dat "indien aan een kunstgrasveld renovatie wordt
gepleegd voordat er een besluit is over de nieuwe Europese norm, te kiezen voor een infill, welke op
het moment van instrooien voldoet aan het ECHA/RIVM advies welke eind 2017 tot stand gekomen
is ongeacht of het Europese parlement dit advies overneemt". Dat besluit is tot stand gekomen na
een onderzoek door de gemeente en een uitvoerig debat in uw raad. In de zomer van 2019 worden
de toplagen van de twee in 2009 aangelegde kunstgrasvelden (velden 2 en 3) van Sportpark Ter Eem
gerenoveerd. De zorg om de invloed van rubberkorrels in kunstgras op de gezondheid van de
sporters en het milieu leeft niet alleen bij u, maar ook bij ons als college, de gemeentelijke
medewerkers, de bestuurders van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de
voetbalverenigingen, de sporters en de ouders van sportende kinderen. Daarom informeren wij u
actief over de manier waarop wij en het bestuur van Seste met uw raadsbesluit van 25 oktober 2017
omgaan.
Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de European Chemicals Agency (ECHA)
hebben in juli 2018 aan de Europese Unie geadviseerd dat rubberkorrels in kunstgrasvelden niet
meer dan 17 milligram van de som van de acht risicovolle PAK’s per kg infill mogen bevatten. De
gemeente en Seste hebben afgesproken dat bij de inkoop dit als eis is opgenomen in de
voorwaarden. De leverancier toont vóór toepassing van infill op de velden 2 en 3 van Sportpark Ter
Eem met rapporten aan dat de gebruikte infill aan die norm voldoet. Dit betekent dat áls het
Europees parlement het advies omzet in wetgeving de kunstgrasvelden aan de strengere norm
voldoen. De geadviseerde norm is aanzienlijk lager dan de momenteel voor granulaat geldende
mengselnorm van 100 en 1000 mg/kg kilogram voor de individuele PAK’s.
Seste heeft aangegeven dat kunstgras met rubberkorrels als infill de voorkeur heeft boven alle
alternatieven omdat deze sportveldconstructie sporttechnisch superieur is en de kosten voor aanleg,
onderhoud en afschrijving het laagst zijn.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl
Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. A. Najib
gemeentesecretaris

M.A. Röell
burgemeester
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