
1. Is het college bekend met het artikel op de voorpagina in Trouw van 24 juni 2020 waarin St. 

InStrepitus (beter bekend onder de naam kom van dat gras af), hierna “de Stichting” 23 

handhavingsverzoeken aankondigt, waaronder in Almere?  

2. Is het college bekend met het RIVM briefrapport 2018-0072? 

(https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0072.html) 

3. Zo ja, welke conclusies verbindt het college aan dit rapport? Graag een toelichting. 

4. Klopt het dat Almere een handhavingsverzoek heeft ontvangen van stichting InStrepitus, ook 

wel Kom van dat gras af genoemd? 

5. Heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Almere in het verleden met 

vertegenwoordigers van deze stichting gesproken over invulling van de zorgplicht conform 

artikel 13 Wet Bodem Bescherming, hierna art 13 WBB? Zo ja wat was de aanleiding van dat 

gesprek? 

6. Bent u bekend met het zorgplichtdocument van de Vaco/Recybem versie 2009, 2014 en 

2017? De meest recente staat hieronder. 

Verantwoorde toepassing van infill van voertuigbanden in kunstgras voetbalvelden Adviezen 

voor invulling zorgplicht Wet milieubeheer (update april 2017) 

7. Klopt het dat de Almeerse voetbalverenigingen AS80 en Buitenboys onder andere geen 

kantplanken hebben ondanks dat dit voorgeschreven wordt? Graag een toelichting. Treffen 

andere verenigingen ook te weinig maatregelen om verontreiniging van de omgeving door 

rubbergranulaat te voorkomen? Kunt u zeggen welke maatregelen de Almeerse sportclubs 

treffen en welke verenigingen te weinig maatregelen treffen? 

8. Op welke wijze denkt de gemeente Almere in haar zorgplicht te voorzien die wettelijk 

vastgelegd is in art 13 WBB? Graag een uitgebreide toelichting. 

9. Klopt het dat de Stichting niet alleen gewezen heeft op de verspreiding van de rubberkorrels 

naar de omgeving maar de gemeente Almere ook gewezen heeft op het uitlogen van diverse 

stoffen uit het rubbergranulaat? Zo ja wanneer is de gemeente hierop gewezen? 

10. Welke maatregelen heeft het college genomen om te voorkomen dat deze stoffen, die uit 

het rubbergranulaat logen, de bodem onder de kunstgras mat vervuilen? 

11. Heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Almere 27 oktober 2019 een concept 

handhavingsverzoek van de stichting ontvangen? 

12. Is het college bekend met de Jurisprudentie waar de stichting naar verwijst in bijlage 10 van 

haar concept-handhavingsverzoek dat is verzonden naar de ambtelijke organisatie?   

13. Wat is de strekking van deze Jurisprudentie? Graag een toelichting. 

14. Wat heeft het college gedaan met deze informatie? Graag een toelichting. 

15. Naar aanleiding van de publicatie van het eerder genoemde RIVM briefrapport 2018-0072 

heeft de BSNC (Branche vereniging Sport en Cultuurtechniek) aangekondigd een nieuw 

zorgplicht document te schrijven, is het college hiermee bekend? 

16. Wat was volgens het college de aanleiding voor het herschrijven van het eerdere 

zorgplichtdocument? 

17. Ervan uitgaande dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, het oude 

voldeed klaarblijkelijk niet, heeft het college voor deze aanvullende maatregelen ook 

middelen gereserveerd? 

18. In het nieuwe Zorgplicht document wordt gesproken over “Good Housekeeping” oftewel 

veegplicht. Bij wie ligt volgens het college deze verantwoordelijkheid? Graag toelichten. 

19. Indien het college antwoordt dat deze ‘veegplicht’ ten laste komt van de verenigingen gaat 

de gemeente de verenigingen hierbij ondersteunen? Zo ja, op welke manier. Graag 

toelichten. 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0072.html
https://www.recybem.nl/sites/recybem.nl/files/user/zorgplichtdocument_toepassing_van_rubbergranulaat_van_voertuigbanden_als_infill_in_kunstgrasvelden_v.pdf
https://www.recybem.nl/sites/recybem.nl/files/user/zorgplichtdocument_toepassing_van_rubbergranulaat_van_voertuigbanden_als_infill_in_kunstgrasvelden_v.pdf


20. Is het college bereid het beleid te herzien inzake het toepassen van gemalen voertuigbanden 

als infill materiaal van kunstgrasvelden? Licht uw antwoord toe. 

21. Is het college het met de SP eens dat het treffen van maatregelen om rubbergranulaat 

binnen de velden te houden, de milieuverontreiniging die hoogstwaarschijnlijk op den duur 

zal leiden tot hoge saneringskosten en de behandeling van WOB en handhavingsverzoeken 

omtrent dit onderwerp meer kosten met zich meebrengen dan overstappen op een 

milieuvriendelijk alternatief als kurk? 

22. Is het college het met de SP eens dat rubbergranulaat in principe milieugevaarlijk afval is dat 

niet op sportvelden waar kinderen spelen thuis hoort en dat beter voor kurk of een ander 

milieu en gezondheidsveilig alternatief gekozen kan worden? 

Bronnen: 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/burgers-komen-in-verzet-de-verspreiding-van-

rubberkorrels-in-de-natuur-moet-stoppen~bc2ce44a/ 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182703/gemeente-moet-rubberkorrels-op-

kunstgrasvelden-laten-verwijderen 

https://nos.nl/artikel/2338339-stichting-tegen-gemeenten-haal-giftige-rubberkorrels-van-kunstgras-

af.html 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0072.html 
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