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Geachte Raad,
Door raadslid Schroot van de D66-fractie zijn op 24 februari 2020 vragen gesteld met betrekking
tot rubberkorrels sportvelden. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

“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:”
Vraag 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?
Antwoord 1. Ja.

Vraag 2. Is er een inventarisatie gedaan of in Voorschoten kunstgraskorrels buiten de
sportvelden zijn gekomen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
Antwoord 2. Nee, deze inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden.
Vraag 3. Zijn er afdoende maatregelen getroffen om de verspreiding van
kunstgraskorrels te voorkomen?
Antwoord vraag 3. Inventarisatie moet nog plaatsvinden. Op basis daarvan kunnen/moeten
maatregelen worden bepaald.
Vraag 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?
Antwoord vraag 4. Op basis van de inventarisatie én de brancherichtlijnen zullen wij zeker beleid
opstellen zodat wij voldoen aan onze zorgplicht en daarmee milieuschade voorkomen.
Vraag 5. Voldoen de kunstgrasvelden in Voorschoten aan de brancherichtlijnen en de
aanbevelingen uit het nieuwe document van de BSNC?
Antwoord vraag 5. Inventarisatie moet nog plaatsvinden maar het lijkt er wel op dat er aanvullende
maatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Vraag 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?
Antwoord vraag 6. Wat er precies nodig is moet blijken uit de inventarisatie. Echter, het lijkt er op
dat het aanbrengen van zogenoemde slagkanten en schoonloopvoorzieningen noodzakelijk zal zijn.
Vraag 7. Welke (financiële en milieutechnische) gevolgen hebben de benodigde
maatregelen? Zijn de budgetten van de sportverenigingen hiervoor toereikend?
Antwoord vraag 7. Uit de inventarisatie zal moeten blijken welke specifieke maatregelen er nodig
zullen zijn. Dit is per sportaccommodatie verschillend en dus maatwerk. Eventuele gevolgen zijn
daarom op dit moment moeilijk in te schatten. Dit geldt eveneens met betrekking tot de budgetten
van de sportverenigingen. Wel is duidelijk dat met ingang van 2020 maatregelen die de
verspreiding van microplastics tegengaan extra gesubsidieerd kunnen worden. Hiervoor kan
gebruik worden gemaakt van de zogenaamde BOSA-subsidie.
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