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Doel van de nota
U te verzoeken bijgaande brief aan het bedrijfsleven (producenten, aannemers en leveranciers)
te ondertekenen. Een groot aantal organisaties waaronder KNVB en VNG ontvangt een kopie
van de brief.

Politieke relevantie, moties en toezeggingen
Hoog, het onderwerp leidt regelmatig tot kamervragen en krantenberichten.

Effecten
In de brief wordt de verantwoordelijkheid voor mogelijke milieurisico’s van rubbergranulaat in
kunstgrasvelden neergelegd bij bedrijfsleven, sportverenigingen en gemeentes. Door deze
verantwoordelijkheid expliciet aan te geven, kan dit effecten hebben op de aanleg van nieuwe
kunstgrasvelden (vertraging, ander rubbergranulaat of geen kunstgras). Op dit moment kan niet
worden aangegeven hoe deze partijen zullen gaan handelen. De rijksoverheid stelt de kaclers;
risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau worden gereduceerd.

Deadline
Z.s.m.
Op 13 maart 2007 heeft u in het overleg naar aanleiding van de nota met de voorgestelde
beleidslijn voor rubbergranulaat (SAS!MB/2007023294) aangegeven zo snel mogelijk een brief
uit te willen sturen naar het bedrijfsleven.

Datum

12 APR Zool
Paraat auteur

Paraaf

Afschrift aan auteur en archief Deiphi ID

Paraaf (p)SG de wnd. directeur-oenrl MilIiihhr



Samenvatting
In de brief is de eerder genoemde beleidslijn indachtig uw opmerkingen tijdens het overleg van
13 maart, weergegeven.

Intra- en interdepartementale afstemming
BWL

V&w

V’NS: Het Ministerie van VWS is nauw betrokken bij het onderwerp en hiermee is regelmatig
overleg. Ten aanzien van deze brief heeft het Ministerie van VWS aangegeven dat deze niet
binnen de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS valt en dat deze brief derhalve niet
mede namens VWS verstuurd wordt.

Beslispunten
geen

Achtergrond
lijst van geadresseerde;
Grontmij, WG materialen, Dhr.
Arcadis, WG materialen, Dhr
TenCate, Dhr
DSM, Dhr - -

VACO, Dhr.
RecyBEM, Dhr.

Een afschrift gaat naar:
KNVB, Dhr.
NOC*NSF, Dhr.
ISA sport, Mevr.

( ISA sport, Dhr.
VVCS, Dhr.
VNG, Dhr. 1

Ministerie VWS, —.
INTRON, Dhr.
RIVM, Dhr,
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