
Schriftelijke vragen art. 33 RvO  
Vragen aan het college  
Naam indiener: Jan Portengen (GroenLinks)  

 Schriftelijke vragen raadsleden  
Aan college of burgemeester (opvattingen). Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag van feitelijke/technische aard ogv verordening ambtelijke bijstand 
voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval 
binnen 4 weken. 

 
Onderwerp: Granulaatkorrels op kunstgrasvelden  

Vragen (art. 33 RvO) Inlichtingen (art. 34 RvO) 

 
In het MuiderNieuws van 1 maart 2017 is in een artikel gemeld dat de gemeente Gooise Meren geen 
maatregelen gaat nemen om het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden aan te pakken. De gemeente 
laat in dit artikel weten dat zij in goed overleg zijn met de betreffende sportclubs en dat de gemeente 
de standpunten volgen van de KNVB en het RIVM. 

 

Concrete vragen: 
1. Heeft de gemeente inderdaad dit standpunt aan MuiderNieuws gecommuniceerd? 

 
2. Er zijn door een aantal instanties onderzoeken uitgevoerd betreffende de toxiciteit van de 

granulaatkorrels, te weten; door de VU, door het RIVM en een onderzoek van het ECHA. Heeft het 
college alle resultaten van deze onderzoeken meegewogen in haar standpuntbepaling? 

 
3. Is het effect van de toxiciteit van de granulaatkorrels op volwassenen hetzelfde als 

voor kinderen in de groei? 

 
4. Is het effect van de toxiciteit van de granulaatkorrels groter bij intensiever gebruik van de 

voorziening met granulaatkorrels door een individu? 

 
5. Is er sprake is van mensgeltoxiciteit bij de door de gemeente op sportvelden gebruikte 

granulaatkorrels ? 

 
6. Is het college het eens met GroenLinks dat in deze een onderzoek naar de toxiciteit van de door 

de gemeente gebruikte granulaatkorrels moet plaats vinden? Dit is overigens ook de mening 
van het ECHA. 

 
7. Op vragen van GroenLinks heeft het college op 7 december 2016 gemeld dat op één van de 6 

volwaardige velden gecoat SBR-granulaat ligt als toplaag. Kunt u aangeven waarom in dat 
ene geval gekozen is voor gecoat granulaat? 

 
8. Hoeveel ton granulaatkorrels is er per jaar nodig om betreffende kunstgrasvelden in gewenste 

conditie te houden? 
  

 
 
 

 
 
Antwoord van het college 
 
1. Het MuiderNieuws heeft haar artikel gebaseerd op een bericht van de gemeente.  
 Op 17 februari 2017 heeft de gemeente op de gemeentelijke website een reactie geplaats op de  

ZEMBLA-uitzending van 15 februari. In deze uitzending heeft het programma opnieuw aandacht 
besteed aan de gezondheidsaspecten van het rubbergranulaat.  



 
2.  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. Tot op dit moment 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. 

 
 Recent  - op 28 februari jongstleden – zijn de resultaten van het Europese onderzoek door het 

ECHA naar de risico’s van spelen op rubbergranulaat op de lange termijn bekend gemaakt. Het 
college heeft de berichtgeving in de pers over dit onderzoek gevolgd en bekeken hoe de relevante 
Nederlandse instanties dit onderzoek beoordelen.  GGD GHOR Nederland schrijft op haar website 
als volgt over het onderzoek van ECHA: “Mensen kunnen veilig sporten op kunstgrasvelden die 
zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Dat wijst het onderzoek van het Europees Chemicaliën 
Agentschap (ECHA) naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat uit.” “De methode 
voor risicobeoordeling van ECHA is vergelijkbaar met die van het RIVM. Er wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde informatie over de schadelijkheid van de stoffen in het rubbergranulaat. De 
blootstellingscenario’s die door ECHA zijn ontwikkeld, lijken sterk op die van het RIVM.” 

 
3.    De resultaten van het onderzoek van RIVM en ECHA spreken van een zeer laag niveau van zorg over 

de gezondheidsrisico’s. Deze conclusie gelden ook voor kinderen (en voor degenen die velden 
aanleggen en onderhouden).  Voor de details verwijzen we u naar het onderzoeksrapport van het 
RIVM; het rapport vindt u hier http://bit.ly/2i70EgI .  

 
4.  RIVM heeft blootstellingsscenario’s uitgewerkt. Er is onder andere rekening gehouden met 

recreatief sporten en prestatiegericht sporten. Bij dit laatste is er sprake van hogere frequentie 
van trainen. Ook is een levenslange blootstelling onderzocht. De conclusie van het RIVM dat 
sporten op kunstgras veilig is, geldt voor alle scenario’s.  Voor de details verwijzen we ook hier u 
naar het onderzoeksrapport van het RIVM.  

 
5.  Deze vraag hebben wij voorgelegd aan  het RIVM; de gemeente beschikt immers niet over de 

kennis om deze vraag te beantwoorden.  
 
 Het antwoord van het RIVM is als volgt: “Voor zover mogelijk is er rekening gehouden met 

mengseltoxiciteit. In het RIVM-onderzoek is er voor de risicobeoordeling een optelling gemaakt 
binnen de afzonderlijke groepen  van stoffen: de groep van de flataten en de groep van de 
benzothiazolen. Daarnaast wordt er in de beoordeling van het extra kankerrisico van PAK's 
rekening gehouden met de gelijktijdige aanwezigheid van PAK's (ook de niet genoemde PAK's ). 
Waar geen rekening mee gehouden kon worden, is een eventuele combinatie van alle 
aangetroffen stoffen aangezien hier de wetenschappelijke informatie over ontbreekt. Er wordt 
internationaal veel onderzoek gedaan om meer kennis te vergaren over de zogenaamde mengsel-  
toxicologie. Ook het RIVM neemt deel aan deze grote internationale projecten/onderzoeken.” 
 

 
6.  Van de negen hele voetbalvelden en twee van de vier mini voetbalvelden met (gecoat) SBR-

rubbergranulaat  is de hoeveelheid PAKs in het rubbergranulaat onderzocht. De waarden vallen 
binnen de veiligheidsmarges. 

http://bit.ly/2i70EgI


 
7.  De redenen voor de keuze van gecoat rubbergranulaat zijn:  

 
-    De ligging naast  een natuurgebied.  
- Het is aangenamer spelen , met name als velden veel in de zomer gebruikt worden zoals bij 

voetbal en honkbal. 
o Schoenen (en voeten) gaan niet branden. Er is sprake van minder warmteontwikkeling 

dan bij spelen op niet-gecoat rubber door het lichtere materiaal en de kleur van de 
coating. Voor de  infield van het hoofdveld van HCAW is voor ecru gekozen; voor de 
voetbalvelden voor groen gecoat rubber.  

o Er is minder stank; het rubber is ingekapseld door granulaat én coating.  
o Bij het spelen spat er minder water op.  

- Optische redenen: gecoat rubber oogt fraaier dan het zwarte rubbergranulaat.  
 

8. Per voetbalveld met SBR-rubbergranulaat moet jaarlijks 1000 tot 15oo kilogram worden gestort. 
Het gros van dit materiaal is nodig om de ‘compactatie’ van het rubbergranulaat op te vangen. 
Een deel komt ook in de wasmachine en via het rooster in de prullenbak.  

 
Meer informatie over rubbergranulaat vindt u op de website van het RIVM http://bit.ly/2ltd0AH 
Het gemeentelijke bericht vindt u hier http://bit.ly/2mXfZmq 
 
 

http://bit.ly/2ltd0AH
http://bit.ly/2mXfZmq

