-

Van:
Verzonden:
Aan:

woI R•z

DGMI

l@rivm.nl] namens

@rivm.nl)

vrijdacj 2 decemler 2016 17:00
DGMI;
ILT;
ahorasd.nl;
©ggd.amsterdam.nl;
kcleiden.nl;
ggdghor.nl:
bemrecybem.nl;
(knvb.nl;
(bsnc. nI:
soortenaemeenten. fl1:
qqd.amsterdam.nI;
ILT:
(NVB.NL;
@kcleiden. nI;
sportengemeenten.nl;
@rivm.nl
Agenda Maatschappelijke Klankbordgroep 6 december 2016
Agenda klankbord 6 december-vi 0. pdf; Verslag-bijeenkomst maatschappelijke
klankbordgroep-23 november 2016 vi .0.pdf
-

CC:

-

Onderwerp:
Bij lagen:

-

Categorieën:

Categorie Groen

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij ontvangt u de agenda en bijbehorend stuk voor de bijeenkomst van de maatschappelijke klankbordgroep voor
het RIVM onderzoek naar rubbergranulaat op dinsdag 6december van 10.00-12.00 uur in Den Haag.
De bijeenkomst vindt plaats bij:
Hotel Mercure Den Haag Central
Spui 180
2511 BWDen Haag
Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
Bezoekadres Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven
Postadres Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie von Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

DENK AAN HET MILIEU VOORDAT U DIT BERICHT PRINT
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag
PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Agenda

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm. fl1
KvK Utrecht 30276683

Bespreking
Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Maatschappelijke klankbordgroep
6 december 2016 09:30 11:00 uur
Hotel Mercure Den Haag Central
Spul 180
2511 BW Den Haag

T 030 27491 11
F 030 274 29 71
info@rivm.nl
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Deelnemers

Datum
2 december 2016
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1.

Opening

2.

Reacties op verslag dd. 23.11.2016 (zie bijlage)

3.

Stand van zaken RIVM onderzoek

4.

Terugblik gebeurtenissen afgelopen weken en vooruitkijken

5.

Communicatie: adviezen aan het RIVM

6.

Communicatie: voorbereidingen en activiteiten komende
weken

7.

Volgende bijeenkomst
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Ministerie van tnfrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

Bestuurskerri
Dir.Veiligheicl en Risico’s
Cluster B
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
r.ntactnersoon

Senior oeIe,u,,uvderker

beslisnota
Antwoorden op Kamervragen over gezond heidsrisico’s
van rubbergranulaat op kunstgras

Datum

10 NOV. 2016

Kenmerk
INM/BSK-2016/26328S

Inleiding
Bijgaand treft u de antwoorden aan op vragen van de Kamer over
gezondheidsrisico’s van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras.
Het betreft 4 sets van vragen die gericht zijn aan de ministers van VWS, SZW
en U. Het overgrote deel van de vragen en de antwoorden daarop betreffen de
competentie van de minister van VWS. Voor u relevant zijn de antwoorden op
de vragen 1, 7,8,9 en 10 van de SP, het antwoord op vraag 3 van de VVD en
het antwoord op vraag 4 van de PVV. Het antwoord op deze laatste vraag is
identiek aan het antwoord op vraag 9 van de SP.
De beantwoording is opgemaakt in het format van VWS. De antwoorden zullen
door het ministerie van VWS naar de kamer gezonden worden.

Geadviseerd besluit
In te stemmen met de beantwoording van de vragen.
Beslistermijn
Zodra mogelijk.
Argumentatie
De belangrijkste punten voor IenM staan in de toelichting hieronder. VWS heeft
een oplegnota gemaakt voor alle 4 sets vragen.
Toelichting
Belangrijkste vraag in het dossier is of er gezondheidsrisico’s zijn voor sporters
als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De
minister van VWS heeft begin oktober aangegeven de kamer daar voor het
eindf vn
de vragen 9 van de SP en 4 van
de PW gaan over de pragmatische redenen voor de verandering van standpunt
over de vraag of rubbergranulaat als een mengsel of als een voorwerp moet
worden gezien. Bij indeling als voorwerp is gebruik per 27/12/2015 verboden,
-
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DGMT-VR

DGMI-DD

DGMI-A
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voor gebruik als mengsel gelden andere normen. NL heeft zich gevoegd bij de
opvatting van de Commissie en een groot aantal lidstaten dat dit een mengsel
is. Belangrijk daarbij is dat er tot nu toe geen onderzoeken zijn die duiden op
een risico voor cie gezondheid. Voorts was in de EU wetgeving al vastgelegd
dat in 2017 opnieuw naar deze restrictie zou worden gekeken.
Een direct verbod zou ook grote gevolgen hebben voor de 2 recyclers van
banden in ons land. Granuband in Amsterdam bijvoorbeeld zet circa 50 % van
rubbergranulaat af op kunstgrasvelden. Alternatieve afzetmarkten zijn niet
direct voorhanden.

‘enioreleidsmedewerker.
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Categorieën:

Categorie Groen

Van:
@vaco.nl]
Verzonden: vrijdag 25 november 2016 15:01
Aan:
DGMI
Onderwerp: Rubbergranulaat van gemalen banden toegepast als infill
Beste
Uit bijgaande stukken blijkt dat Recycling Netwerk een brief heeft gestuurd aan Inspectie
Leefomgeving en Transport
over mogelijke milieu-/bodemverontreiniging als gevolg van de toepassing van rubbergranul
aat toegepast als infill in
kunstgrasvelden.
Wij hebben in de afgelopen jaren hiernaar (deels in samenwerking met het RIVM en voormalig
ministerie van VROM)
veel onderzoek naar gedaan. Daarom willen wij ILT deze informatie sturen. Heb jij daar
een contactpersoon en
mogen wij het e-mailadres?
Bij voorbaat dank en een goed weekend gewenst.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groeten,
Senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu
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E:
aco.nI
W: www.vaco.nI
W: www.bandenenwielen-arbocatalogus.nI
W: www.mijnbancienbaan.nI
Archimedesweg 31
Postbus 33
2300 AA Leiden
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