
 

 
 
 

R A A D S V R A A G 
 
 
 

 
 

Bestemd voor de raad  van d.d. 12 december 2016 
 
Vraag nr.  : 95 
Onderwerp  : Kunstgrasvelden met rubbergranulaat 
Vraagsteller: D66/Jeroen Hendriks 
Datum  : 29 november 2016 
 
 
In landelijke berichtgeving op 27 november werd gemeld dat steeds meer onderzoeken 
aantonen dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in de rubbergranulaatkorrels de norm 
die geldt voor consumentenproducten overschrijdt. 
Sportbeoefening zou naast gezellig ook vooral gezond moeten zijn. Blootstelling aan deze stoffen 
brengt dit dus mogelijk in gevaar.  
 
D66 heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Hoeveel kunstgrasvelden in Leiderdorp zijn ingestrooid met deze rubbergranulaatkorrels? 
 
Leiderdorp heeft 2 velden met rubbergranulaatkorrels. Beide velden bij RCL. 
 

2. Welk standpunt heeft het college als het gaat om mogelijke gezondheidsrisico’s van deze 
granulaatkorrels? 

Het college volgt het standpunt van het RIVM. Dit standpunt is niet gewijzigd naar 
aanleiding van het NOS Journaal op zondag 27 november van 20 uur. Namelijk dat er 
gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. 
 
Onderstaande tekst is uit een mail van de VSG die wij gisteren (28 november) hebben 
ontvangen: 
 
UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 28-11-2016 
Gisteravond (zondag 27 november j.l.) is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 
uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. 
In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche 
gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk 
dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.  
 



 
 
 
Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de 
uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor 
chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. 
Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.  
 
Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik 
geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een 
mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een 
andere norm. Meer informatie over REACH kunt u vinden op : 
https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/.  
 
Geen wijziging van standpunt RIVM 
Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het 
RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er 
gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging 
Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM. 
  
Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij 
adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.  
 
Op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op onze eigen website 
(www.sportengemeenten.nl) staat de meest recente informatie. 
 

3. Wordt er al nagedacht over alternatieven voor deze velden? Zijn er al gesprekken 
hierover gaande met de bespelende verenigingen? Zijn er al afspraken over gemaakt? 
 
Sinds de eerste publicatie (uitzending Zembla 5 oktober 2016) zijn we in contact met RCL. 
In overleg heeft RCL (voorlopige) maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld geen 
keeperstraining meer te geven op de kunstgrasvelden.  
 

4. Welk type veld is gekozen voor de nieuw aan te leggen velden van RCL? Kan er eventueel 
nog gekozen worden voor minder risicovolle ondergronden? 

 
Voor de aanleg van de 2 nieuwe velden zijn nog geen keuzes gemaakt. Dat biedt dus 
mogelijkheden voor de aanleg van de 2 nieuwe velden.  
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