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Geachte leden van de raad,  Op 12 oktober 2018 heeft de PvdD-fractie ons vragen gesteld over kunstgras. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.   Inleiding fractie Op 6 juli 2018 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren het college schriftelijke vragen gesteld over de milieuaspecten van het gebruik van rubbergranulaat als infill voor kunstgras. Naar aanleiding van de beantwoording hiervan (18INT11340) heeft de PvdD de volgende vervolgvragen.  Vraag 1 Bent u bekend met de inbreng van de Unie van Waterschappen bij het AO Leefomgeving in de Tweede Kamer?  Antwoord Neen, hiermee zijn wij niet bekend.  Vraag 2 Kunt u aangeven hoe uw reactie op vraag 2 (van 18INT11340) zich verhoudt tot de inbreng van de UVW en 
de aa e eli g a  het RIVM : O  het ilieu te es her e , e eelt het RIVM aatregele  aa  o  te 
oorko e  ….  dat stoffe  ia het drai age ater eglekke  aar slote . ?  Antwoord Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzoek gegaan naar de mogelijke milieugevolgen van het gebruik van rubber als infill voor kunstgrasvelden. De inbreng van de Unie van Waterschappen en het advies van de RIVM maakt onderdeel uit van dat onderzoek. Door de RIVM is aan het ministerie onder meer de aanbeveling gedaan om metingen uit te voeren van het drainagewater. Het ministerie zal dit advies betrekken in het lopende onderzoek en zal komen met een gerichte aanpak om de 
ogelijke risi o’s i  eeld te krijge . Wij volgen de voortgang van het onderzoek en wachten de volgende voortgangsrapportage van het ministerie af.  Vraag 3 Zijn de watergangen rondom kunstgrasvelden in de gemeente in de laatste 10 jaar gebaggerd? Zo ja, is hierbij conform Besluit Bodemkwaliteit waterbodemonderzoek gedaan? Zo nee, waarom niet?  Antwoord Ja. Voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden wordt gewerkt via het systeem van schouwvakken. De gemeente is onderverdeeld in schouwvakken, waarbij voor elk schouwvak elke 8 jaar wordt beoordeeld welke watergangen in het betreffende schouwvak moeten worden gebaggerd. In de laatste 10 jaar zijn alle schouwvakken minimaal één keer beoordeeld en is waar dat nodig was ook gebaggerd. De voorbereiding en uitvoering van alle baggerwerk (ook in watergangen waarvan het beheer bij de gemeente ligt) wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgevoerd.  Ten behoeve van de uitvoering van het baggerwerk is door het Hoogheemraadschap van Delfland een Waterbodemkwaliteitkaart opgesteld. Deze kaart is door de gemeente erkend als bewijsmiddel, zoals dit is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Op de Waterbodemkwaliteitkaart is de kwaliteit van de watergangen inzichtelijk gemaakt en is aangegeven voor welke watergangen nader onderzoek nodig is. Er wordt hiermee voldaan aan het Besluit Bodemkwaliteit.  Vraag 4 Kunt u de resultaten van dit bodemonderzoek (met name de onderzoeksresultaten op het gebied van zink, 

o alt, i erale olië  e  PAK’s  aa  de raad erstrekke ? Zo ee, aaro  iet?    



 informatienota raad  
   

                     Pagina 3 van 3  

Antwoord De Waterbodemkwaliteitskaart is een openbaar document. U kunt de Waterbodemkwaliteitskaart bekijken op de website van het Hoogheemraadschap via https://www.hhdelfland.nl/overheid/onderhoud-aan-water/copy.  Inleiding fractie De PvdD is verheugd dat er bij de vervanging van het kunstgrasveld van Oliveo is gekozen voor een infill met een milieuvriendelijk alternatief. De uitzending van Zembla op 12 september jl. geeft wel aanleiding tot de volgende vragen.  Vraag 5 Op welke wijze heeft de gemeente de recycling van het verwijderde kunstgrasveld bij Oliveo geborgd?  Antwoord In het bestek is opgenomen dat het kunstgras en de infill moet worden afgevoerd naar een erkend en gecertificeerd verwerkend bedrijf.   Vraag 6 Ziet u mogelijkheden om bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden de eisen die de gemeente stelt aan de recycling van kunstgras aan te scherpen? Zo ja, op welke wijze?  Antwoord Doordat in het bestek is opgenomen dat het kunstgras en de infill moet worden afgevoerd naar een erkend en gecertificeerd verwerkend bedrijf is afdoende geregeld dat het kunstgras en de infill binnen de huidige mogelijkheden van de markt op adequate wijze worden verwerkt.  Vraag 7 Bent u bereid om dit in de toekomst toe te passen in de afspraken met aannemers? Zo nee, waarom niet?  Antwoord Door ook in de toekomstige bestekken op te nemen dat het kunstgras en de infill moet worden afgevoerd naar een gecertificeerd verwerkend bedrijf is ook voor de toekomst afdoende geregeld dat het kunstgras en de infill binnen op de dat moment meest recente inzichten adequaat worden verwerkt.   Het college van Pijnacker-Nootdorp,    drs. J.P.R. Woudstra secretaris mw. F. Ravestein burgemeester   
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