
 

 

Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 

 

Van :  M. Munneke Smeets, Hart voor BNM 

Datum indiening        16 februari 2017 

Betreft :  Rubbergranulaat/rubberkorrels op sportvelden 
Vraag en beantwoording : 
is openbaar  

Datum toezending :  15 maart 2017 
Antwoord  

  

 
Vragen  
Op 15 februari jl. heeft Zembla opnieuw aandacht besteed aan de mogelijke schadelijke effecten voor de 
gezondheid van sporten op velden met rubberkorrels. De rubberkorrels bevatten zink, lood, benzeen en 
verschillende polycyclische aromatische koolwarestoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. In 
de uitzending is naar voren gekomen dat er nog veel meer onderzoek nodig is om de precieze 
gezondheidseffecten van het sporten op velden met rubberkorrels te bepalen. Echter de eerste resultaten geven 
duidelijke aanwijzingen dat het schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid. De toxicologen in het tv-
programma raden af om kinderen op velden met rubberkorrels te laten voetballen. Ondanks de uitspraken van de 
onderzoekers houdt het RIVM het positieve advies over het sporten op velden met rubberkorrels.  
De kunstgrasvoetbalvelden in Gooise Meren bestaan uit rubberkorrels. 

 
1. Heeft het college kennis genomen van deze uitzending?  
2. Wat is het standpunt van het college over de gezondheidsrisico’s van sporten op velden met 

rubberkorrels?  
3. Gaat het college actie ondernemen en de velden sluiten? 
4. Heeft het college het voornemen de toplaag van de velden te vervangen? 

 
Antwoorden college 
1. Het college heeft kennis genomen van de Zembla-uitzending. 
 
2. Sinds de 1e uitzending van Zembla over het onderwerp kunstgras met rubbergranulaat (rubberkorrels) volgt de 
gemeente Gooise Meren de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Ook hebben we in de afgelopen 
maanden (eind 2016/2017) diverse malen overleg gehad met de voetbalclubs NVC, BFC, SDO, SC Muiderberg en 
SC Muiden.  
Gemeenten beschikken niet zelf over de expertise om de veiligheid van kunstgrasvelden te beoordelen. Net als 
andere gemeenten volgen wij daarom nauwgezet de standpunten van instanties als de landelijke overheid, het 
RIVM en de GGD GHOR Nederland. In deze instanties hebben wij het volste vertrouwen. Op dit moment (februari 
2017) zien zij geen aanleiding voor het verlaten van het standpunt dat voetballen op kunstgras veilig is. 
Ook het onderzoek van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA)naar het effect die de SBR-
granulaatkorrels op lange termijn hebben op de gezondheid, wijst uit dat er een zeer laag niveau is van zorg over 
de gezondheidsrisico's. De conclusies  van het ECHA zijn ook van toepassing op kinderen en degenen die velden 
aanleggen en onderhouden. 
 
3 en 4. Op dit moment is het college niet van plan de velden te sluiten of de toplaag van de velden te vervangen. 
In de komende periode blijven wij de standpunten van de landelijke overheid, het RIVM, de GGD GHOR en de 
KNVB op de voet volgen. Zodra zich hierin verschuivingen voordoen, bekijken wij onmiddellijk of het nodig is in 
Gooise Meren actie te ondernemen. Uiteraard blijven wij ook in contact met de voetbalclubs. 


