MOTIE
Raadsvergadering: 2 november 2020
Agendapunt: Vaststellen Programmabegroting 2021 (2020-33)
Onderwerp: Vervangen kunstgrasveld Spirit
Ingediend door de fractie SPD, M. ten Have
De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 2 november 2020;
Constaterende dat:
- Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras een groot aantal stoffen met
kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen bevat;
- Het RIVM (Briefrapport 2018-0072) en STOWA (2018) constateren dat het gebruik van
rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor de bodem- en waterkwaliteit in
de directe omgeving van de velden;
- Het RIVM in het hierboven genoemde rapport constateert dat het risico voor de gezondheid
van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. RIVM heeft echter geen
studie gedaan naar de langetermijneffecten, concentraties bij verhoogde temperaturen en de
wisselende samenstelling (PAK's) van het granulaat;
- Stoffen uit het rubbergranulaat, zoals zink, kobalt en minerale olie bij kunstgrasvelden
uitlogen en vervolgens terecht komen in technische onderlaag, de onderliggende bodem, het
grondwater of via afspoeling in het grondwater en daarmee de maximale waarden uit het
Besluit Bodemkwaliteit overschrijden;
- Eigenaren van kunstgrasvelden een zorgplicht hebben;
- Het bevoegd gezag binnen de bestaande wettelijke kaders de eigenaar van het
kunstgrasveld kan aanspreken om de risico’s voor de omgeving te beperken en de bodemen waterverontreiniging op een geëigend moment aan te pakken.
- Recent (17 juli 2019) hoogleraren in de Volkskrant en Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde wederom gesteld hebben dat de korrels wel degelijk een gezondheidsrisico
zijn voor kinderen;
- Er vastgesteld is dat er gezondheidsrisico is voor spelers, met name kinderen en dat men
vooral discussieert hoe groot dat risico is.
Overwegende dat:
- De wethouder eerder heeft aangegeven n.a.v. vragen van het SPD dat op het moment als
er een nieuw veld aangelegd wordt, gekeken moet worden naar wat het meest veilig is;
- Er is in de begroting rekening gehouden wordt met een bedrag van €263.000 voor
vervanging van het kunstgrasveld van SC Spirit in 2021;
- In (omliggende)gemeenten, zoals Hoorn, kunstgrasvelden met kurk zijn aangelegd om enig
gezondheidsrisico te vermijden;
- De SPD graag ziet dat de gemeente geen enkel risico wil nemen rondom de zorgwekkende
gezondheidsrisico’s voor voetballers en negatieve effecten voor milieu en grondwater.
-Er met betrekking tot infill van kunstgrasvelden voldoende milieuvriendelijke en betaalbare
alternatieven beschikbaar zijn.
verzoekt het college:
zorgvuldig de alternatieven in kaart te brengen voor vervanging van het kunstgrasveld van
SC Spirit en de gemeenteraad een separaat raadsvoorstel te doen.
…. en gaat over tot de orde van de dag.
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