
 

 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
 
Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO 

 
Van :   Lars Voskuil, PvdA Gooise Meren 

Datum indiening : 16 februari 2017 

Betreft : Granulaatkorrels op kunstgrasvelden 

Beantwoording wordt  o   (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

standaard op BIS gezet   

Datum toezending :   15 maart 2017 

antwoord   

 
Vragen: 

 
Edelachtbaar College, 

 
Onder verwijzing naar de uitzending van het televisieprogramma Zembla van 15 februari 

2017
1
 vraagt de fractie van de PvdA uw aandacht voor het volgende. 

 
In de uitzending komt het vervolgonderzoek

2
 naar de toxiciteit van de granulaatkorrels dat is 

uitgevoerd door de VU aan de orde. Deze korrels worden vooral op kunstgras voetbalvelden 
gebruikt. Kunstgras hockeyvelden zijn hier niet mee ingestrooid. De uitkomst van het 
onderzoek van de VU wijkt af van de eerdere onderzoeken die in opdracht van het RIVM zijn 

uitgevoerd en waarover Zembla eerder berichtte.
3 

 
Volgens de VU is er wel sprake van het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen uit de korrels 
en is het effect daarvan op de gezondheid van kinderen een factor tien hoger dan bij volwassenen. 

 
Deze nieuwe gegevens hebben voor veel onrust gezorgd onder ouders van kinderen die 
voetballen op dergelijke velden. Ook in Gooise Meren. Een aantal ouders heeft inmiddels al 
aangegeven hun kind voorlopig niet meer op deze velden te laten spelen. 

 
De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen: 

 
1. Is uw college op de hoogte van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek van de VU 

naar de toxiciteit van de granulaatkorrels op voetbalvelden? 
 

2. Hoeveel (voetbal-)velden in Gooise Meren bevatten de gewraakte korrels? 
 

3. Wat is de mening van het college ten aanzien van de gezondheidsrisico’s die volgens de 
onderzoekers kleven aan het bespelen van velden met deze korrels en deelt u de 
mening van de PvdA fractie dat het door laten spelen op dergelijke velden een 
onacceptabel gezondheidsrisico oplevert? 

 

4. Wat is de mening van uw college ten aanzien van de noodzaak van het vervangen van de 

granulaatkorrels door andere materialen die geen gevaar voor de volksgezondheid 

vormen? 
 

5. Naar verluidt kost het ongeveer €100.000 per veld om de granulaat korrels te vervangen 
door een veilig alternatief. Dat is een bedrag dat voor de meeste verenigingen niet zelf op 
te brengen lijkt, zeker niet als het gaat om meerdere velden. Klopt deze inschatting van 
de kosten met uw eigen beeld daarvan? 

 

 
1 http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel-het-vervolg

  
2 http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/proefdieronderzoek-vu-speel-niet-op-kunstgras-met-rubbergranulaat

  

3 http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel
 



 

 

6. Een aantal velden in Gooise Meren is eigendom van de gemeente. Deelt u de mening 
van de PvdA fractie dat er een verantwoordelijkheid rust op de gemeente om een veilige 
en gezonde sportomgeving te garanderen, zeker waar het eigendom van de velden bij 
de gemeente ligt en dat dit mede kan betekenen dat de gemeente zorg draagt voor het 
vervangen van het granulaat door een veilig alternatief? 

 

7. Bent u in het licht van de nieuwe onderzoeken met ons van mening dat alle velden die 
deze granulaatkorrels bevatten aangepakt moeten worden en dat de gemeente vanuit het 
oogpunt van de volksgezondheid en een veilig sportklimaat voor onze inwoners en 
bezoekers van elders, clubs (financieel) moet ondersteunen bij de aanpak van dit probleem 
ook als de velden niet het eigendom van de gemeente zijn? 

 

8. Deelt u de mening van de PvdA fractie dat de velden moeten worden afgesloten voor 
het publiek en niet meer bespeeld moeten worden tot dit probleem is opgelost? 

 

9. Wat gaat uw college doen om de ongerustheid onder ouders weg te nemen, die hun 

kinderen niet langer laten sporten op velden waar een gezondheidsrisico aan 

kleeft? 
 

10. Op welke manieren gaat u clubs en ouders ondersteunen bij het omgaan met dit probleem? 
 
uw antwoorden zien wij graag tegemoet, waarbij wij de mogelijkheid van vervolgvragen 
of mondelinge vragen graag openhouden. 
 
Fractie PvdA Gooise Meren  
Lars Voskuil 
 
 
Antwoord van het college  
 

1. Het college is op de hoogte van het nieuwe onderzoek van de VU. 
 

2. In de Gooise Meren zijn er negen ‘hele’ voetbalvelden, vier mini voetbalvelden en de 
‘infield’ van een honkbalveld (deels) ingestrooid met SBR rubbergranulaat.  
 

3. Sinds de 1e uitzending van Zembla over het onderwerp kunstgras met rubbergranulaat 
(rubberkorrels) volgt het college 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.  
Het onderwerp heeft de volle aandacht van de genoemde instanties. Op dit moment 
(februari 2017) zien zij geen aanleiding voor het verlaten van het standpunt dat voetballen 
op kunstgras veilig is. In de komende dagen en weken 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. 
 

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. 
 

4. Gelet op het voorgaande is er geen noodzaak om het rubbergranulaat te vervangen. 
 

5. Afhankelijk van het alternatief variëren de kosten voor vervanging van het rubbergranulaat 
tussen €100.000,- en €300.000,- per veld. 
 

6. Inderdaad rust op de gemeente een verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor 
een veilige en gezonde sportomgeving. Op dit moment zien wij echter geen aanleiding om 
het granulaat te vervangen. (Zie ook ons antwoord op vraag 3.) 
 

7. Op dit moment zien wij geen aanleiding het granulaat te vervangen. Mocht zich de situatie 
voordoen dat wij dit standpunt moeten bijstellen, dan heeft de gemeente de taak financieel 
bij te dragen aan het realiseren van alternatieven. De keuze voor alternatieven wordt 



overigens mede begrensd door de financiën die de gemeenteraad voor dit doel beschikbaar 
wil stellen.     
 

8. Die mening delen wij niet. Zie ook ons antwoord op vraag 3. 
 

9. Bij dit onderwerp trekken we gezamenlijk met de clubs op. Via de websites van de 
voetbalclubs wijzen wij ouders op de mogelijkheid om contact op te nemen met de GGD en 
uitleg te krijgen over de veiligheid van de velden. Overigens is van die mogelijkheid tot nu 
toe geen gebruik gemaakt.    
Mocht blijken dat er naar aanleiding van de tweede Zembla-uitzending meer nodig is om 
ouders gerust te stellen, dan zullen wij ons daarop met de clubs en de GGD beraden.  
   

10. Zie antwoord 9. 
 
 
 
 
 


