5. Onderwerp: Ziekmakende kunstgrasvelden
Vraagstellers: mw. L.R. Manders, dhr. A.G.M. van Beers en dhr. L.C.M. de Groot
Het programma Zembla heeft onthuld dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat kunstgrasvelden, die
ingestrooid zijn met rubbergranulaat van gebruikte autobanden, mogelijk zeer schadelijk kunnen zijn
voor de gezondheid van de sporters. Vooral kinderen lopen het meeste gezondheidsrisico. Het
granulaat bevat onder andere zink, chroom, olie en kankerverwekkende PAK’s, in soms 100 maal
hogere hoeveelheden dan is toegestaan. Het onderzoek waarop de veiligheid van het gebruik van
rubbergranulaat op dit moment wordt gebaseerd, wordt door diverse deskundigen ernstig in twijfel
getrokken. Toxicologen raden daarom aan om het gebruik van deze velden onmiddellijk te stoppen
totdat er duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s. In Europa heeft men onder druk van
lobby’s van de industrie een strengere en veiligere regelgeving tegengehouden, waardoor er nog
steeds op dezelfde wijze kunstgrasvelden met rubbergranulaat, afkomstig van gebruikte autobanden,
wordt ingestrooid. Bij de KNVB wil men een nieuw onderzoek. Er is een alternatief om een mengsel
van kurk en kokos te gebruiken op de velden. Dit zou € 15.000 extra per veld gaan kosten. De aanleg
van een nieuw kunstgrasveld in Rijkerswoerd staat op de agenda.
Onze vragen:
1. 15 kunstgrasvelden in Arnhem bevatten rubber dat uit gebruikte banden gemaakt is. Deelt het
college de zorgen in zake de gezondheidsrisico’s en zou het een optie zijn om het spelen op deze
velden voorlopig te staken totdat er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s?
2. Is het college bereid om op korte termijn de 15 kunstgrasvelden te zuiveren van het
autobandengranulaat en over te gaan op de kokos- en kurkkorrels?
3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het kunstgrasveld Rijkerswoerd, mede gezien de
verschillende meningen in de buurt?
Antwoorden;
Wij kunnen niet oordelen over deze kwestie en moeten dus uitgaan van het standpunt van het RIVM.
Het programma Zembla heeft een discussie geopend, op basis waarvan er naar mijn mening genoeg
aanleiding is om nader onderzoek uit te voeren. Wij zullen de berichtgeving over dit onderwerp
nauwlettend volgen, want de gezondheid en in het bijzonder die van onze kinderen is belangrijk.
Minister Schippers heeft dit ook onderkend en heeft het RIVM opgedragen en wel met spoed
onderzoek uit te voeren, zij verwacht nog dit jaar resultaten. Gezien de huidige berichtgeving zien de
minister en RIVM geen directe noodzaak om de velden te sluiten. Daar sluiten wij ons bij aan. Als
ouders of verenigingen zich onveilig voelen en besluiten om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
kinderen of teams niet meer te laten spelen op kunstgras dan staat hen dit vrij en kan worden gezocht
naar alternatieven.
Gezien de feiten is het voorbarig om te besluiten de 15 bestaande kunstgrasvelden te ontdoen van de
rubber infill en vervanging te zoeken.
Het nieuwe kunstgrasveld op Rijkerswoerd is gerealiseerd en wijkt niet af van de andere 14
kunstgrasvoetbalvelden in Arnhem

