Rubbergranulaat
Kievit/Natuur: Deze zomer worden op terreinen van “De jonge Spartaan” in Dirksland en
Middelharnis kunstgrasvelden aangelegd die ingestrooid worden met rubbergranulaat.
https://www.dejongespartaan.nl/artikelen/aanleg-kunstgrasveld-121
Uit een verkenning van het RIVM en het Stowa komt naar voren dat kobalt, zink en minerale olie uit
dit granulaat kunnen weglekken en het watersysteem kunnen belasten. Aanbevolen wordt om
verspreiding via bermgrond, sloten en drainagewater te beperken. Hoge concentraties van deze
vervuilende stoffen kunnen ernstige ziekten veroorzaken.
Vragen: 1. Is WSHD betrokken bij de vergunningverlening en hoe zijn de belangen van de kwaliteit
van het watersysteem hierin geborgd?
2. Vindt er monitoring plaats van mogelijke verontreiniging ?
3. Heeft WSHD overzicht van dit soort activiteiten in de rest van het werkgebied en wat is het beleid
daaromtrent?
4. Kan overleg met de betreffende gemeenten plaatsvinden om voor een ander alternatief te kiezen?
Antwoorden
1. Nee, voor de aanleg van grasvelden worden geen vergunningaanvragen bij WSHD gedaan .
2. Nee en er is vooralsnog geen reden geweest om deze, of soortgelijke situaties te monitoren , in het
algemene monitoringsprogramma zijn ook geen herleidbare stoffen aangetroffen die specifieke
monitoring op deze activiteit rechtvaardigen
3. Nee , voor het gebruik van rubbergranulaat i.r.t tot oppervlaktewater heeft WSHD geen beleid
4. Ja dat kan, maar WSHD heeft vanuit har waterkwaliteitsbelang , zie ook antwoorden hierboven
nog geen prioriteit om dit overleg te starten.
In de Visie Waterkwaliteit, die op dit moment wordt geschreven, is een paragraaf toxiciteit
opgenomen. In de concept visie wordt gesteld dat we als waterschap moeten inspannen om de
toxische druk te verminderen. Door middel van juridische kaders en beleidsregels zijn er delen van
externe factoren waar wij als waterschap invloed op uit kunnen oefenen. Dat Rubbergranulaat
schadelijk kan zijn voor water en ecosysteem blijkt het RIVM en STOWA rapporten en zal dan ook
nader beschouwd moeten worden vanuit deze visie.

