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Dag Griffie,

Gelieve deze vraag als artikel 36 vraag door te geleiden naar ons College.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Eijsden-Margraten 
Alhier

Noorbeek, 14 maart 2020

Geacht College,

Zoals u zeer waarschijnlijk al weet heeft in december 2019 de Rechtbank Rotterdam aan de gemeente Enschede een 
boete opgelegd van € 10.000,- wegens nalatigheid in de vervulling van de plicht de verspreiding van rubber korrels 
in de kunstgrasvelden tegen te gaan. In het gebruik van deze velden komt het voor dat korrels buiten de velden 
terecht komen en daarmee bodemvervuiling veroorzaken. Dit kan gebeuren door sportschoenen, kleding, regen en 
wind en door bladblazers. Gemeenten en beheerders hebben de plicht hiertegen maatregelen te treffen. 
Organisaties als Recycling Netwerk Benelux doen ter zake aangifte van overtreding van de Wet Bodembescherming. 
Maatregelen ter voorkoming van dit euvel zijn treffen en, nog beter, er bestaan milieuvriendelijke materialen die de 
rubberkorrels kunnen vervangen.
Mijn vragen zijn:

1- Is het College ervan op de hoogte dat dit probleem speelt?
2- Is het College van plan hiertegen maatregelen te treffen of, in voorkomend geval, de (voetbal)verenigingen 

hiervan op de hoogte te stellen en deze voor de kosten van optreden te compenseren?
3- Waar in 95% van de velden rubberkorrels worden aangewend, zou het een goed ding zijn als onze gemeente 

het voortouw neemt en de korrels vervangt dor alternatieven zoals kurkkorrels. Bent u hiertoe bereid?
4- Zo nee, past u dan de richtlijnen toe uit de brochure van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek die 

betrekking hebben op de aanleg en het beheer van de kunstgrasvelden?
Het nieuwe speelseizoen is naderend; graag zie ik uw antwoord derhalve op korte termijn tegemoet.

Met groet,
Franklin Boon, fractievoorzitter D66
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