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Betreft: Raadsinformatiebrief kunstgrasvelden gemeente Albrandswaard
Geachte raadsleden,
INLEIDING
De afgelopen weken schonken diverse media aandacht aan de vermeende risico’s van de toepassing
van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden. De aanleiding is een uitzending van het televisieprogramma
Zembla met de titel ‘Gevaarlijk Spel’. Graag informeren we u over de laatste stand van zaken in
Albrandswaard, het gemeentelijk standpunt en voorzien we u van verdere achtergrondinformatie.
KERNBOODSCHAP

In Albrandswaard wordt op 2 van de 4 kunstgrasvoetbalvelden rubbergranulaat toegepast. Het betreft het
hoofdveld van PSV Poortugaal en het voetbalkunstgrasveld op sportpark De Omloop. Op de overige 2
voetbalkunstgrasvelden van sportpark De Polder wordt synthetisch rubber toegepast. Dit type rubber
staat niet ter discussie. Op het korfbalcomplex wordt zand als vulling toegepast.
Vanaf het moment van bekend worden onderhouden we goed en nauw contact met de verenigingen en
informeren we alle partijen over de laatste stand van zaken. Hierbij volgen we als college, totdat er
andere ontwikkelingen zijn, het advies van de RIVM en de KNVB. Het RIVM geeft aan dat op basis van
de bestudeerde informatie de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras niet zal leiden tot risico’s voor
de gezondheid. Zowel het RIVM als de KNVB geven hierbij aan dat er geen reden is om te stoppen met
sporten op de kunstgrasvoetbalvelden.
T OELICHTING
Zembla verrichtte de afgelopen maanden gericht onderzoek. De centrale vraag die zij daarbij hebben
gesteld is: zijn we als belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s
van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Het gaat hierbij met name om kunstgrasvoetbalvelden. Van de
ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden
ingestrooid.
Wet- en regelgeving
Zembla benaderde diverse spelers op de kunstgrasmarkt om mee te werken aan de uitzending. Zo
werkte de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) op verzoek mee aan het programma. De
kern van hun boodschap is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers uit moeten kunnen gaan van wat het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover heeft meegedeeld. Dit met het oog op het
naleven van de wet- en regelgeving. Het RIVM stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen
gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van het RIVM.
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Het materiaal
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten, zoals
versnipperde autobanden die op deze wijze hergebruikt worden. Het geeft het rubber stevigheid en
elasticiteit. Deze stof zit in heel veel spullen die we dagelijks gebruiken zoals bijvoorbeeld elastiekjes. Op
het kunstgrasveld worden deze korrels (infill) gestrooid om ervoor te zorgen dat de bal ongeveer net zo
reageert als op natuurgras. Bovendien maken de korrels het mogelijk dat voetballers slidings uitvoeren
zonder schaafwonden op te lopen. Zonder infill zou nooit eenzelfde balsnelheid gehaald kunnen worden
en zou een bal niet goed kunnen stuiteren.
Onderzoeken
Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van het gebruik van rubbergranulaat. Uit de beoordeling
bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op
kunstgrasvelden. Op basis van o.a. dit onderzoek geeft het RIVM gemeenten en de KNVB een positief
advies over het gebruik van het rubbergranulaat.
Door de ontstane ophef heeft het ministerie van VWS het RIVM recent opdracht gegeven nieuw
onderzoek te doen naar het gebruik van rubbergranulaat. Dit onderzoek zal in samenwerking met de
KNVB worden uitgevoerd. Hierbij zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden
gebracht en wordt ook gekeken naar andere rubber ingestrooide velden, zoals sommige playgrounds.
Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale
onderzoeken, zullen van 50 tot 100 velden monsters worden genomen. De samenstelling van de infill zal
worden gecontroleerd op schadelijke stoffen voor de volksgezondheid. De resultaten van dit onderzoek
worden eind 2016 verwacht.
Daarnaast voert het European Chemicals Agency in opdracht van de Europese Commissie een
onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de
gezondheid van mensen. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek rond februari 2017
bekend.
CONSEQUENTIES
We hebben begrip dat verenigingen ondanks ander advies hun velden gesloten houden totdat de
resultaten van nieuw onderzoek bekend zijn. De consequenties voor dit besluit kan alleen niet volledig bij
de gemeente worden gelegd. Indien de kunstgrasvelden niet gebruikt worden betekent dit een zwaardere
belasting van de natuurvelden die al onder druk staan. De gemeente zal dan ook het onderhoud op deze
velden intensiveren voor zover dit mogelijk is. De verwachting is wel dat de kwaliteit van de velden door
de intensievere belasting achteruit zal gaan. Daarbij komt de begroting voor het onderhoud van de
sportparken onder druk te staan. Een overschrijding van de begroting is dan ook te verwachten. Er is
overleg geweest met de verenigingen waarbij is aangegeven dat ook van hun kant maatregelen verwacht
worden. Hierbij gaat het om maatregelen die de grasvelden ontlasten, zoals bijvoorbeeld minder
trainingen, andere trainingen, omlaag brengen van trainingen in de doelgebieden enz. Hierover zijn we
met elkaar in overleg. We zullen daarbij de verenigingen blijven ondersteunen waar dit mogelijk is.
Naast de korrels op de kunstgrasvelden is er ook onrust ontstaan over het gebruik van rubber tegels als
valondergrond bij speelvoorzieningen. Ook in deze tegels wordt rubbergranulaat toegepast waarbij ook in
Albrandswaard de tegels veelvuldig zijn gebruikt. We houden de verdere ontwikkelingen op dit gebied
scherp in de gaten.
VERVOLG
We wachten het onderzoek van de RIVM en de Europese commissie af. Uit de hand van deze uitkomsten
zal nader bekeken worden welke verdere acties noodzakelijk zijn. In de tussentijd wordt al wel uitgezocht
wat de gevolgen zijn mocht het rubbergranulaat verwijderd moeten worden. Daarbij wordt ook voor de

aanleg van toekomstige kunstgrasvelden nader onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn en
welke financiële consequenties dit heeft. Indien er nieuwe informatie beschikbaar komt zullen we u
hierover informeren.
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