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Arnhem Centraal 

Arnhe 
Oudere Partij voor 

de Dieren 
Gemeenteraadsfractie Arnhem 

Motie: Voorlopige sluiting kunstgrasvelden 

De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 7 november 2016, bij het agendapunt 
Vaststellen van de MJPB 2017-2020, 

Overwegende dat; 

• In het gehele land, bij sportverenigingen en ouders onrust is ontstaan over de mogelijke 
kankerverwekkende eigenschappen van het gebruikte rubbergranulaat in de 
kunstgrasvelden. Dit rubbergranulaat is gemaakt van gebruikte autobanden. 

• Hoewel er eerder onderzoek is gedaan door RIVM in 2006, waren er toen al bedenkingen van 
de conclusies, zelfs door het RIVM. 

• Het onderwerp staat door een uitzending van Zembla weer op de agenda, waarbij met name 
de PAKs als risico werden genoemd. Het RIVM geeft aan dat er in 2006 geen onderzoek 
gedaan is naar PAK's, maar wel naar nitrosaminen uit het rubbergranulaat. Het RIVM stelt: 
"Blootstelling kan vermeden worden door niet met rubbergranulaat te spelen (gebruik het om 
op te sporten) en na het sporten te douchen en schone kleding aan te doen", waardoor er op 
zijn minst de suggestie wordt gewekt dat er mogelijk risico's verbonden zijn aan het spelen 
op kunstgrasvelden. 

• RIVM is gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. De bevindingen worden 
gecombineerd met een representatief onderzoek naar de concentraties van PAK's en andere 
stoffen in het rubbergranulaat die mogelijk schadelijke effecten hebben op de gezondheid 
van spelers. Hiervoor zullen de kunstgrasvelden actief bemonsterd worden. Voor het einde 
van het jaar zullen de resultaten van dit onderzoek worden bekend gemaakt. 

• De gemeente als eigenaar en verhuurder verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid en 
gezondheid van de sporters op de kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat. 

Besluit de raad: 

• Het college te verzoeken de kunstgrasvelden te sluiten tot het bekend worden van de 

resultaten van het onderzoek. 

• Indien de uitslagen wijzen op gezondheidsrisico's het college te verzoeken maatregelen te 

nemen, bijvoorbeeld door vervanging van het rubbergranulaat. 
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