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1. Opening door Petra Loeff (voorzitter) 

- Context: aanwezigen zijn onderzoekers (RIVM en Stowa), 

stakeholders (divers) en de opdrachtgever (min I&W, 

STOWA/waterschappen).  

- De bijeenkomst heeft als doel om de M-KBG vooraf te informeren 

over de uitkomsten van het onderzoek, opdat zij zich tijdig kunnen 

voorbereiden op reacties op de uitkomsten van de onderzoeken.  

- Er zijn in totaal 21 waterschappen met een gemeenschappelijk 

onderzoeksbureau (Stowa). Stowa heeft in opdracht van een 

aantal waterschappen onderzoek gedaan naar de duiding van de 

(eco)toxicologie voor het watermilieu, parallel aan het verkennend 

onderzoek door het RIVM. 

- De officiële publicatie van het rapport is op 3 juli. Voorafgaand 

worden nu de uitkomsten onder embargo gepresenteerd. Alle 

deelnemers tekenen de embargoverklaring om de gepresenteerde 

uitkomsten niet voor 3 juli naar buiten te brengen. 

- Stowa rapporteert rechtstreeks naar de opdrachtgever 

(waterschappen). Edith Kruger-Schippers is gevraagd 

richting/vanuit de waterschappen te communiceren.  

- Martin van Gelderen (I&W) bereidt de brief bij de aanbieding van 

het rapport aan de Tweede Kamer voor. Deze brief wordt bij 

verzending openbaar gemaakt.  

 

2. Mededelingen 

n.a.v. vorig verslag 

Charles Bodar:  

- Beide onderzoeken (RIVM en Stowa) zijn getoetst door de 

Wetenschappelijke Klankbordgroep (W-KBG); deze is twee keer 

bijeengekomen; ter toetsing van de opzet op 29 november 2017 

en op 23 mei 2018 ter toetsing van de uitkomsten. In algemene 

zin was de W-KBG tevreden over de gedane onderzoeken en 
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kwalificeerde deze als gedegen wetenschappelijk onderzoek. 

Enkele opmerkingen en accenten zijn zo goed mogelijk verwerkt in 

de rapportages. Het verslag van de W-KBG zal na goedkeuring 

door de aanwezigen worden gepubliceerd op de website van het 

RIVM. 

- Het REACH restrictiedossier zal op 13 augustus door ECHA worden 

gepubliceerd. 

 

  

3. Anja Verschoor geeft een presentatie van de resultaten van het 

milieuonderzoek rubbergranulaat. Hieronder volgen de belangrijkste 

conclusies. 

- Het RIVM heeft onderzochte velden geselecteerd op criteria als 

vergelijkbare ouderdom, een drainagesysteem en een sloot in de 

buurt. De velden hebben verschillende ondergronden. Opgemerkt 

wordt dat er velden bijzaten van vóór de aanbeveling zorgplicht 

voor niet gebruik van rubber in de onderlaag.  

- Het Stowa onderzoek toont bij drainagewater van verschillende 

onderlagen significante effecten van de PXR bio-assays aan.  

- Drainagewater heeft op zichzelf geen ecologische waarde, maar is 

een verspreidingsroute van stoffen naar de waterbodem. Alle 

monsters zijn op gelijke wijze geconditioneerd.  

- Het RIVM-onderzoek doet geen uitspraak over de causaliteit van 

onderlinge verschillen tussen de velden.  

De verwachting is dat op termijn ook bij meer recent aangelegde 

velden gelijke uitkomsten te verwachten zijn.  

- Alle velden tonen milieueffecten, met name in de bermgrond;  

negen van de tien velden op normoverschrijding maximale waarde 

wonen en sommige op maximale waarde industrie. Er is getoetst 

obv de normen van het Besluit bodemkwaliteit. 

- De monstername-strategie bestond uit het nemen van 20 steken 

met een afstand van één meter aan elke zijde van het veld, op 

gelijke afstand, zonder gradiënt. 

- De analyse van de monsters (deeltjes) is gedaan op basis van 

gewichtsverschillen rubbergranulaat, grond en organische resten.  

- Er is geen aanwijzing dat de onderzochte stoffen uit 

rubbergranulaat het grondwater bereiken. 

- Navraag leert dat bij drie van de tien velden gebruik gemaakt is 

van biociden. Er is geen aanwijzing dat dit de bio-assays heeft 

beïnvloed; effecten kunnen vanuit de chemie worden verklaard.   

- Er kan naar verwachting veilig in de sloten worden gevist; zink is 

geen bio accumulerende stof. 

- Algemene aanbeveling is om verspreiding van drainagewater en 

rubberkorrels te voorkomen.  

- Het RIVM- en Stowa-rapport bieden geen handelingsperspectief. 

Maatregelen zijn aan de bevoegde gezagen.  

- Er wordt door BSNC en andere partijen gewerkt aan het opstellen 

van een nieuw zorgplichtdocument met nieuwe aanbevelingen voor 

bestaande velden en nieuw aan te leggen velden. Oplevering van 

dit document wordt na de zomer verwacht.  
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- Bio-assays in oppervlaktewater en de inventarisatie van 

rubbergranulaat in de ondergrond kunnen in een mogelijk 

vervolgonderzoek meer aanvullende informatie geven.  

- Er is ook gekeken naar wat er bekend is binnen internationale 

studies. Dit blijkt beperkt. De FIFA heeft een globaal 

milieuonderzoek gedaan.  

 

4.  

- Margit Govers geeft toelichting op de (standaard) RIVM-

communicatie rond de rapportage. Op 3 juli komt het rapport uit. 

Data van de individuele velden worden vermeld in een aparte 

bijlage.  

- Communicatieboodschap is dat er sprake is dat rubbergranulaat 

milieubelastend kan zijn, maar dat er geen gevaar voor spelende 

kinderen en dieren is. Het rapport betreft ‘alleen’ informatie over 

de resultaten van het verkennend onderzoek naar milieubelasting 

en hoe dit is afgezet tegen de relevante kaders. 

- Er zal een nieuwsbericht op de RIVM-website verschijnen, zoals te 

doen gebruikelijk bij het uitkomen van een rapport. Er is al 

webdossier met uitkomsten op hoofdlijnen plus Q&A’s. Er wordt 

gestreefd naar zoveel mogelijke toegankelijke tekst. Er zal ook 

Engelstalige berichtgeving zijn.  

 Voor meer informatie kan men terecht op  

  telefoonnummer 030-274 9111,  

  info@rivm.nl  

    

Er wordt een contactlijst opgesteld voor doorverwijzing van  

 specifieke vragen. De leden van de M-KBG zijn ermee akkoord dat 

contactgegevens van hun organisaties worden gebruikt voor 

doorverwijzing van specifieke vragen. 

- Het RIVM kan desgevraagd faciliteren bij communicatie naar de 

achterban van de stakeholders. 

- Iedereen wordt vriendelijk verzocht om elkaar op de hoogte te 

houden van binnenkomende vragen en opmerkingen, dit kan het 

overzicht van Q&A’s verrijken.  

- Stowa communiceert over het eigen rapport. 

- Het rapport geeft geen antwoord op de beleidsmatige vraag over 

de ernst van de milieubelasting en bijbehorende 

handelingsperspectieven in het kader van de zorgplicht.  

- Het ministerie van I&W acht plan van aanpak aan de bevoegde 

gezagen. Deze kunnen hier zelfstandig in opereren.  

- Actie - BSCN zal al bekende maatregelen ter voorkoming van 

verspreiding van emissies delen met de aanwezigen.  
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