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Op 15 februari 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Mart van Lagen
van de fractie CDA gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het
college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Mart van Lagen (CDA) inzake
Kunstgrasvelden.
Wetenschappers van de Vrije Universiteit hebben onderzoek gedaan en komen tot nieuwe
inzichten m.b.t. gebruik van rubbergranulaatkorrels die op kunstgrasvelden gebruikt worden.
Mogelijk zitten er meer gevaarlijke stoffen in de rubbergranulaatkorrels dan tot nu toe werd
gedacht. De onderzoekers van de VU hebben zebravisjes en hun embryo's blootgesteld aan
water waarin rubberkorrels hebben gelegen. De visjes stierven binnen 5 dagen en de visjes
vertoonden gedragsverandering.
Het RIVM kwam in december naar buiten met de conclusie dat het veilig en verantwoord is om
te spelen op kunstgrasvelden. Schadelijke stoffen zouden in zeer lage hoeveelheden uit de
korrels vrijkomen omdat de stoffen min of meer in het granulaat zijn opgesloten. Volgens de
onderzoekers van VU klopt dit niet gezien hun onderzoek.
Het RIVM zegt het onderzoek serieus te nemen maar ziet geen aanleiding voor verder
onderzoek. Onderzoeker de Boer van VU raadt echter sporten op kunstgrasvelden af.
Naar aanleiding van nieuwe inzichten m.b.t. tot granulaatkorrels vraagt het CDA het volgende
aan het college:
Vraag 1: Bent u bekend met het nieuwe onderzoek mbt granulaatkorrels op kunstgrasvelden
uitgevoerd door onderzoekers van VU?
Antwoord:
Het College is op de hoogte van de uitzending van Zembla van 15 februari en van het
onderzoek van de VU naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden op de
voetbalaccommodaties. Het college is ook bekend met de reacties van RIVM, GGD en VSG op
de uitzending en het onderzoek.
Vraag 2: Wat vindt u van de resultaten van dit onderzoek? Gaat u maatregelen treffen n.a.v. dit
onderzoek?
Antwoord:
We mengen ons niet in de discussie tussen wetenschappers en nemen het advies over van het
RIVM, VSG en de GGD die oordelen dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig
is.
Wij volgen met Sportaal de ontwikkelingen nauwgezet en als vanuit vervolgonderzoek mocht
blijken dat het niet verantwoord is om te spelen op met rubber ingestrooid kunstgras, dan zullen
wij gepaste maatregelen nemen. Momenteel zien wij daar geen aanleiding toe.
In de bijlage ter informatie het standpunt van het RIVM.

Vraag 3: RIVM geeft voorlopig aan dat op basis van de nieuwe inzichten m.b.t. risico
granulaatkorrels geen aanvullend onderzoek te willen doen naar rubbergranulaat. Bent u bereid
om RIVM er toe te bewegen aanvullend onderzoek te doen?
Antwoord:
Het RIVM heeft aangegeven het VU onderzoek serieus te nemen. Op dit moment is dat
onderzoek echter nog niet volledig. Het RIVM zegt te wachten op het volledige onderzoek. Er is
voor ons daarom geen reden bij het RIVM aan te dringen op aanvullend onderzoek. Zie ook de
bijlage.

Ook het European Chemical Agency (ECHA) heeft onderzoek gedaan naar de
gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Het ECHA concludeert ook dat mensen veilig kunnen
sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat (zie voor meer informatie:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Actueel).

Vraag 4: Op welke wijze gaat u met ouders en sportverenigingen communiceren n.a.v. dit
onderzoek?
Antwoord:
Na de Zembla-uitzending van 15 februari 2017 zijn sportverenigingen, scholen en
kinderopvangorganisaties geïnformeerd via de email over de reactie van het RIVM, de GGD en
de VSG en de lijn die we als gemeente hanteren. Ook is een bericht geplaats op de website van
de gemeente Enschede.
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