
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 aanvullende vragen 

Vragen (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 
 
GroenLinks heeft op 20 maart antwoord gekregen van het college op haar ingediende vragen over de 
toxiciteit van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Na bestudering van het ECHA-rapport 
hebben wij een aanvullende vraag. In dat rapport worden aanbevelingen gedaan (bijgevoegde rapport, 
blz. 7, laatste alinea) voor na het spelen op kunstgrasvelden voorzien van rubbergranulaat korrels, te 
weten: 
1. Handenwassen voordat er gegeten wordt; 
2. Wonden zo snel mogelijk met water uit spoelen; 
3. Voorkomen de korrels in huis te laten komen; 
4. Op het moment dat korrels in de mond komen, ze niet in slikken en 
5. Na het spelen op het kunstgras direct douchen. 
 
Concrete vraag: 
1. Zijn de sportverenigingen die spelen op kunstgrasvelden over bovenstaande aanbevelingen 

geïnformeerd c.q. geïnstrueerd? 
 
Antwoord van het college: 
Ja, de sportverenigingen zijn geïnformeerd over de aanbevelingen van het ECHA-rapport.  
- Vanaf de eerste uitzending van Zembla over het SBR-granulaat in oktober 2016 zijn betrokken 

sportverenigingen direct op de hoogte gesteld van belangwekkende informatie, onder andere het 
rapport van ECHA van 28 februari 2017. 

- De aanbevelingen waren bij de publicatie van het ECHA-rapport reeds bij gemeente en 
sportverenigingen bekend. Dit in relatie tot keepers en kleinere kinderen, omdat zij meer dan 
gemiddeld in aanraking met het rubbergranulaat komen.  

- Ook was snel bekend dat rubbergranulaat via wonden en via de mond in het lichaam terecht kunnen 
komen. 

- In de bijeenkomsten met de voetbalclubs is gesproken over deze en andere maatregelen. 
 
 
 
 
 

  


