
 

  Motie: preventie vervuiling water door rubbergranulaat 

Aan:  de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) in digitale vergadering bijeen op 

15 juli 2020 

Ingediend door: H. Wiersma-den Dulk namens fracties PvdA, Water Natuurlijk en Natuur 

Constaterende dat: 

- Het RIVM en het STOWA in 2017 al reeds onderzoek hebben gedaan naar vervuiling van bermen 

en sloten;  

- Rubbergranulaat het water in sloten, bermgrond en in drainagewater nabij kunstgrasvelden met 

rubbergranulaat ernstig vervuild: 

- Deze hoge concentraties vervuilende stoffen ernstige ziekten kunnen veroorzaken; 

- Na onderzoek is gebleken, dat embryo’s van visjes doodgaan als gevolg van de blootstelling in 

water, dat in contact is geweest met rubberkorrels; 

- Gemeentes in gebied Hollandse Delta nog steeds dit materiaal op kunstgrasvelden toepassen en 

een aantal wel overgestapt zijn op een alternatief zoals in Rotterdam; 

Overwegende dat: 

- Uit onderzoek in 2016 van de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek blijkt dat een 

aanzienlijk deel van het rubbergranulaat in de vorm van microplastics in milieu verdwijnt;   

-  Rubber infill jaarlijks moet worden aangevuld (gemiddeld 350 kg per veld), hetgeen betekent dat in 

het gebied van Hollandse Delta tonnen materiaal diffuus in het milieu verdwijnen; 

-  Er verschillende stoffen vanuit de velden uitlogen naar het grondwater, zoals zink en PAK’s; 

- Gemeentes en Waterschappen verplicht zijn, zorg te dragen voor een schone bodem en schoon 

grondwater op grond van artikel 13 de Wet Bodemsanering; 

- Bij rubbergranulaat sprake is van verborgen kosten, waardoor er later gesaneerd moet worden 

- Er alternatieven voorhanden zijn zoals het instrooien met kurk. 

Verzoekt het college van D & H: 

1. In overleg te treden met gemeenten om te inventariseren waar rubbergranulaat in sportvelden wordt 

gebruikt. 

2. Samen met gemeenten passende maatregelen te nemen om verontreiniging door rubbergranulaat tegen 

te gaan en dit terug te rapporteren naar de VV. 

3. Met de Unie van Waterschappen tot een aanpak te komen. 

- Naam  Fractie Handtekening 

Hennie Wiersma-den Dulk PvdA  

 

Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde  Fractie Handtekening 
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