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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 13 januari 2021 een
besluit te nemen over ‘Plan Gezond & Fit’.
De aanleiding is het Plan Gezond & Fit waarbij verantwoord sporten op kunstgrasvelden wordt
behandeld. Steeds meer gemeenten gaan op zoek gaan naar alternatieve infill-materiaal voor
kunstgrasvelden omdat rubbergranulaat schadelijk kan zijn voor mens en aantoonbeer slecht is
voor het milieu.
We weten dat;
- ondanks dat het Europese instituut ECHA SBR-infill betitelt als “sporttechnisch een prima
product”, er weinig wordt gedaan met nieuwe inzichten over de gezondheids- en milieurisico’s
van het gebruik van dit infill-materiaal
- het RIVM nog altijd stelt dat kunstgras met rubbergranulaat als infill voor kinderen met name
onder de elf jaar en keepers gevaarlijk is.1 Ook diverse instituten stellen dat de aanraking van
deze stoffen door risicogroepen zoals de jeugd tot elf jaar kan leiden tot grote
gezondheidsproblemen2
- een studie van het RIVM uit 2018 stelt dat ondanks de interventies door gemeenten zoals
roosters, uitloopmatten etc. er jaarlijks per veld maximaal 400 kg rubbergranulaat (ongeveer 50
autobanden) verdwijnt in de omgeving van kunstgrasvelden3
- dat dit slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast
- steeds meer gemeenten bij de vervanging of de aanleg van nieuwe sportvelden overgaan op
duurzame alternatieve infill-materialen zoals kurkinfill of experimenteren met grasvelden zonder
infill-materiaal
- alternatieve milieuvriendelijke infill-materiaal bij de aanleg van grote(re) hoeveelheden
kunstgrasvelden tot een kostenbesparend effect kan leiden.
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We vinden dat;
- het gebruik van enigszins discutabele methoden die de gezondheid kunnen aantasten
vermeden moet worden
- Verspreiding van het infill-materiaal naar de omliggende omgeving niet wenselijk is omdat dit
schadelijke gevolgen voor het milieu heeft.
Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om;
- wanneer een vervanging of uitbreiding van kunstgrasvelden zich aandient, onderzoek te doen
naar alternatieve duurzame infill-materiaal of geen infill-materiaal op de kunstgrasvelden in
Arnhem
- de gemeenteraad hierover te informeren.
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