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Geachte heer/mevrouwBoon,

Op 16 maart 2020 heeft u namens de D66 fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld
aan het College. Hiermee maakt u gebruik van het recht als raadslid om verduidelijking te
vragen over de Wijze Waarop de gemeente Eijsden- Margraten omgaat met de
kunstgrasvelden.

ln januari 2017 hebben we de Raad per brief geinformeerd over de eventuele
gezondheidsrisicos die het spelen op de rubberkorrels (infill) met zich meenemen. Uit
onderzoek van het RlVlVl is destijds gebleken dat de gezondheidsrisicos te verwaarlozen
zijn. Echter uit het onderzoek is ook gebleken dat het rubbergranulaat zink en PAK's
bevat dat milieuschade kan opleveren maar blijft binnen de normen. Destijds vormde het
onderzoek geen aanleiding om de infill te vervangen.
ln uw brief schets u de problematiek rondom de rubberkorrels die op de kunstgrasvelden
worden gebruikt. U geeft aan dat de korrels in het milieu terechtkomen en een vervuiling
opleveren. Gemeenten en beheerders hebben de plicht hiertegen maatregelen te treffen. De
Rechtbank Rotterdam heeft in december 2019 hier een uitspraak over gedaan. Vervolgens
stelt u 4 vragen. Deze komen achtereenvolgens aan bod en zijn voorzien van onze
antwoorden.

Vraag: ls het College ervan op de hoogte dat dit probleem speelt?
Antwoord: Ja
Vraag: ls 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?
Antwoord: De gemeente Eijsden- Margraten treft voorzorgsmaatregelen die
aansluiten bij de richtlijnen van de branchevereniging.
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Vraag: 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 door alternatieven zoals kurkkorrels. Bent u hiertoe bereid?
Antwoord: De kunstgrasmat en de infill dient na een aantal jaren
12) vervangen
te worden. De gemeente Eijsden Margraten kiest ervoor om de infill te vervangen
op het moment dat het veld gerenoveerd dient te worden en de grasmat vervangen
wordt. Op dat moment Wordt bezien Welke alternatieven alsdan voorhanden zijn. Dat
kan kurk zijn maar ook een andere vorm van infill.
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Vraag: Zo nee, past u dan de richtlijnen toe uit de brochure van de
die betrekking hebben op de
Branchevereniging
Sport en Cultuurtechniek
aanleg en het beheer van de kunstgrasvelden?
Antwoord: Ja, deze richtlijnen zijn of worden opgevolgd. Aanpassing van de inrichting
is op twee velden noodzakelijk, daarnaast dient een andere beheer gevolgd te
worden. Deze aanpassingen maken onderdeel van het onderhoudsprogramma.
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Met vriendelijke groet,
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