BELANGRIJKE MEDEDELING

Zorgplicht bij het gebruik van kunstgrasvelden - verontreiniging door rubberkorrels

Geachte wethouder(s) sport (en milieu),
Wij schrijven u naar aanleiding van de uitspraak door de rechtbank van Rotterdam 19 december jl.
waar het sportbedrijf van de gemeente Enschede is veroordeeld voor milieuvervuiling door
rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Het
sportbedrijf is veroordeeld tot een proefperiode van twee jaar. In die periode mogen geen nieuwe
strafbare feiten worden gepleegd. Bovendien moet een boete van vijfduizend euro worden betaald.
De milieuorganisatie Recycling Netwerk deed in september 2017 naar aanleiding van een
televisieprogramma Zembla, aangifte tegen zowel de leveranciers van de rubberkorrels als de
gebruikers daarvan zoals gemeenten en sportbedrijven. Recycling Netwerk stelde dat er sprake was
van een milieudelict. Het Openbaar Ministerie is vervolgens in juni 2018 een onderzoek gestart. Dit
leidde tot de strafrechtelijke vervolging van de beheerder van het sportpark in Enschede aangezien
deze zich opzettelijk schuldig zou hebben gemaakt aan milieuverontreiniging volgens artikel 13 Wet
Bodembescherming, kortweg Wbb.
Op grond van art. 13 Wbb geldt een dubbele zorgplicht die inhoud dat voorkomen moet worden dat
verontreiniging plaatsvindt en dat wanneer sprake is van verontreiniging de gevolgen daarvan dienen
te worden beperkt of ongedaan gemaakt. Of aan de zorgplicht is voldaan hangt af van de
omstandigheden van het geval.
De milieudienst heeft de beheerder in Enschede eerder al gewezen op de zorgplicht en de
brancherichtlijn aan de hand waarvan de zorgplicht kan worden ingevuld. In deze richtlijn van
VACO/RecyBEM uit 2014 wordt onder andere genoemd dat langs het kunstgrasveld kantplanken
moeten worden geplaatst, uitloopmatten moeten worden gebruikt en dat er regelmatig rondom het
kunstgrasveld dient te worden geveegd. De strafrechter oordeelt nu dat ondanks die eerder
mededelingen de beheerder niet tijdig alle maatregelen getroffen heeft die redelijkerwijs konden
worden gevergd en daardoor tekortgeschoten is in zijn zorgplicht.
Wat betekent dit voor u?
Het correct naleven van de zorgplicht door de beheerder van kunstgrasvelden is van groot belang. In
november jl. is door BSNC één compleet “document zorgplicht, milieu kunstgrasvelden”
gepresenteerd (zie bijlage). Wij raden aan om uw beleid te toetsen aan de brancherichtlijn en dit
nieuwe document, of voor zover nodig beleid op te stellen waarmee de zorgplicht wordt ingevuld.
Uit het vonnis van de rechtbank blijkt bovendien dat, naast hetgeen hiervoor beschreven, onder
andere dat het tijdstip waarop maatregelen ter voorkoming of ongedaanmaking van de
verontreiniging worden getroffen van belang is. Dit kan zodoende worden opgenomen in uw beleid.
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Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitspaak met vragen te maken kunt krijgen
van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Vereniging Sport en
Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een dossier over
kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor
informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055. Mocht u
tijdens de feestdagen contact op willen nemen dan kunt u het best mailen aan
a.dejeu@sportengemeenten.nl.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

André de Jeu
Directeur
Vereniging Sport en Gemeenten

Bijlage: document zorgplicht, milieu kunstgrasvelden
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