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Geachte leden van de raad,  Op maandag 10 april heeft de fractie van de Partij voor de Dieren ons vragen gesteld over het Speelruimteplan 2019-2022. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.   
Vraag 1 In hoeverre worden de eventuele rubber- en kunstgrasondergronden voor de speeltuintjes milieuvriendelijk geproduceerd?  
Antwoord Het rubber dat wordt gebruikt voor rubberondergronden is gerecycled en afkomstig van autobanden. De banden worden vermalen en verwerkt. Het rubber mag geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PAK’s  evatten. De NVWA houdt hier toezi ht op. Na het ereiken van de levensduur kunnen ru ertegels opnieuw gerecycled worden. Bij de productie van kunstgras mag geen gebruik worden gemaakt van weekmakers of zware metalen (zie bijvoorbeeld milieunorm DIN 18035-7).  

Vraag 2 Welke effecten hebben de verschillende ondergronden op hittestress in woonwijken? En in het speeltuintje zelf (m.a.w. kan de ondergrond onaangenaam heet worden in de zomer bij de keuze voor bepaalde ondergronden)?  
Antwoord Ondergronden kunnen een negatief effect hebben op hittestress in woonwijken. In onderstaande tabel is een indicatie weergegeven van het effect van de verschillende ondergronden op hittestress.  Of speelplekken onaangenaam warm kunnen worden hangt echter ook sterk van de omgeving af. Een speelplek tussen bebouwing wordt bijvoorbeeld warmer dan een speelplek die in een meer open omgeving ligt of voorzien is van meer groen (bomen/struiken).  Ondergrond Effect op hittestress (indicatie) Steen (zeer) negatief Zand negatief Kunstgras negatief Asfalt (zeer) negatief Gras positief Boomschors neutraal Rubber negatief   Het college van Pijnacker-Nootdorp,    drs. J.P.R. Woudstra secretaris mw. F. Ravestein burgemeester  


