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Datum

24 februari 2020

Steller vragen Jolien Schroot – D66
Onderwerp

Rubberkorrels sportvelden

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op 19 december jl. heeft de rechtbank van Rotterdam uitspraak gedaan in een aangespannen
zaak tegen het sportbedrijf van de gemeente Enschede. Het sportbedrijf van de gemeente
Enschede is veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten de
kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen.
De uitspraak in deze zaak kan ook gevolgen hebben voor andere gemeenten. Het proces
wordt landelijk ook gezien als een proefproces. De beheerder van de velden is
verantwoordelijk voor het opruimen van de korrels en het schoonhouden buiten de velden.
De gemeente heeft een zorgplicht om te voorkomen dat verontreiniging plaatsvindt en dat
wanneer er sprake is van verontreiniging de gevolgen daarvan worden beperkt of ongedaan
worden gemaakt.
In oktober 2019 is door de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) één compleet
‘Document zorgplicht milieu kunstgrasvelden’ gepubliceerd. De Vereniging Sport en
Gemeenten raadt aan om het beleid te toetsen aan de brancherichtlijn en dit nieuwe
document, of voor zover nodig, beleid op te stellen waarmee de zorgplicht wordt ingevuld.
Om inzicht te hebben welke gevolgen de uitspraak heeft voor de gemeente Voorschoten de
volgende vragen:
1. Heeft uw college kennis genomen van de gerechtelijke uitspraak waarbij de gemeente
Enschede een boete van € 10.000,- is opgelegd wegens milieuschade als gevolg van de
verspreiding van kunstgraskorrels?
2. Is er een inventarisatie gedaan of in Voorschoten kunstgraskorrels buiten de
sportvelden zijn gekomen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
3. Zijn er afdoende maatregelen getroffen om de verspreiding van kunstgraskorrels te
voorkomen?
4. Is er beleid waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht om te voorkomen dat
er milieuschade optreedt door kunstgraskorrels? Zo niet, wordt er beleid opgesteld
om structureel invulling te geven aan de zorgplicht?
5. Voldoen de kunstgrasvelden in Voorschoten aan de brancherichtlijnen en de
aanbevelingen uit het nieuwe document van de BSNC?
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6. Zo niet, wat is er nodig om de kunstgrasvelden te laten voldoen aan de
brancherichtlijnen en de aanbevelingen uit het nieuwe document van de BSNC?
7.

Welke (financiële en milieutechnische) gevolgen hebben de benodigde maatregelen?
Zijn de budgetten van de sportverenigingen hiervoor toereikend?

Toelichting (indien nodig):

1 Uitspraak Rechtbank Rotterdam:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:10406
2 Zie artikel de Gelderlander (d.d. 19-12-2019): https://www.gelderlander.nl/enschede/bomonderkunstgrasveldensportaal-uit-enschede-veroordeeld-voor-rubberkorrels~a056b32b/
3 https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-04-Rapport-zorgplichtkunstgrasveldenDEF.pdf

