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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jan Portengen, raadslid fractie GroenLinks,  

Datum indiening: 14 januari 2020 

Datum antwoord:  

Onderwerp:  Toepassing rubbergranulaat op kunstgrasvelden 

 

Inleiding 
Op 16 feb 2017 zijn door de fractie Hart voor BNM  vragen gesteld over rubbergranulaat op sportvelden. Op 1 november 2017 
en 10 juli 2018 zijn door GroenLinks een aantal aanvullende vragen gesteld over het toepassen van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden.  
In middels zijn er een aantal artikelen verschenen in de pers over de toepassing van rubbergranulaat. 
Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft in haar nummer 29 van 19 juli n2019 hierover een artikel 
opgenomen. De samenvatting van dit artikel luidt: ‘Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras bevat een groot 
aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoon verstorende eigenschappen. Het RIVM en de European Chemical Agency 
(ECHA) concludeerden in 2017 dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn. Hun rapporten bevatten echter enkele 
wetenschappelijke onnauwkeurigheden en omissies, waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn. Het is dus 
prematuur on te concluderen dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat voor kinderen veilig is. De beslissing of sporten 
onder deze omstandigheden acceptabel is, ligt nu in eerste instanties bij de ouders. De Nederlandse overheid zou, conform 
het ECHA-advies, ouders moeten adviseren om hun kinderen hand- en mondcontact met dit granulaat zo veel mogelijk te 
vermijden.’ 
 
In het NRC van 20 december 2019 wordt melding gemaakt dat er zo’n 720.000 kilogram rubberkorrels jaarlijks in het milieu 
verdwijnt. Deze verontreiniging is volgens de Wet bodembescherming verboden. 
In het de rubberkorrels of -granulaat zijn giftige zware metalen aanwezig die schadelijk zijn voor het milieu rondom de 
sportvelden. Maximaal 46% van de organismen in de grond kan daarvan negatieve effecten ondervinden. 
 
In dagblad Trouw van 27 december 2019 staat dat eigenaren van kunstgrasvelden duizenden euro’s boete riskeren, omdat 
rubberkorrels het milieu vervuilen. De korrels komen via de schoenen en kleding van spelers, en ook door de wind en regen op 
grond buiten het speelveld. Hierdoor wordt schade aangebracht aan de grond en aan het grondwater zo heet het RIVM 
onderzocht. Naar schatting verdwijnt er jaarlijks een hoeveelheid aan korrels die gelijkstaat aan dertig autobanden per 
kunstgrasveld. Volgens het artikel in Trouw wordt hiermee de Wet bodembescherming overtreden. 
 
Vraag 1 
Is het college van mening dat nu er een uitspraak in deze zaak van de Rechtbank in Rotterdam ligt, dat de gemeente 
inderdaad artikel 13 van de Wet bodembescherming overtreedt? 
Zo nee, waarom niet. 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Als het college het er mee eens is dat de gemeente Gooise Meren artikel 13 van de Wet bodembescherming overtreedt, wat 
gaat het college doen om deze velden te saneren.  
 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Wat gaat het college doen om in de tussentijd te voorkomen dat er onherstelbare schade aan het milieu optreedt? 
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Hoeveel kilo rubbergranulaatkorrels (van autobanden) heeft de gemeente sinds 1 januari 2016 op haar beheerde sportvelden 
uitgestrooid ter aanvulling. 
 
Antwoord 
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Vraag 5 
Is conform het advies van de ECHA er een schrijven van het college uitgegaan naar de gebruikers van kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat met het advies om hun kinderen hand- en mondcontact met dit granulaat zo veel mogelijk te vermijden? 
  
 
(PS. Navraag bij enkele jeugdspelers blijkt dat zij niet op de hoogte zijn gesteld van de gevaren van rubbergranulaat en de 
voorzorgsmaatregelen die zij zouden moeten nemen). 
 
Zo nee, waarom niet? En wanneer gaat de gemeente de ouders en verzorgers, begeleiders, trainers etc. in deze kwestie 
informeren? 
 
 
Antwoord 
 


