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Op 12 oktober 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Niels van den 

Berg van de fractie Burgerbelangen Enschede 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 Niels van den Berg (Burgerbelangen 

Enschede) inzake Vragen kunstgras en rubbergranulaat t.a.v. volksgezondheid en milieu. 

 

De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft al meermaals vragen gesteld over 

rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In eerste instantie gerelateerd aan de volksgezondheid.  

Deze keer stelt de fractie onderstaande vragen gerelateerd aan volksgezondheid en het milieu.  

Waar het college voorheen vertrouwen heeft gehad in onderzoeksrapporten en adviezen van 

het RIVM en VNG en aangegeven heeft in haar beantwoording dat deze leidend zijn, stellen wij 

wederom vragen op basis van de uitzending Zembla.  

Uitspraken en bevindingen van deskundigen die aan het woord zijn in deze uitzending brengen 

de fractie inmiddels stellig in de overtuiging dat de kunstgrasvelden en specifiek het granulaat 

een serieus gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daarnaast blijkt uit de uitzending dat er 

zware bodem vervuiling plaats vindt onder en rond de velden.  

Voor de BBE fractie is de grens bereikt en de fractie is dan ook van mening dat het college per 

direct (preventief) verantwoordelijkheid dient te nemen.  

 

Daarom stelt de fractie de volgende vragen: 

 

 

Vraag 1: Is het college het met ons eens dat alle rubber granulaat velden per direct " op slot " 

moeten gaan? 

 

Antwoord:  

Wij begrijpen uw bezorgdheid naar aanleiding van de uitzending van Zembla, maar zien geen 

noodzaak om alle rubbergranulaatvelden per direct “op slot” te doen.  

Het college volgt de lijn van het RIVM en de VSG. Het RIVM heeft in 2007 al specifiek 

onderzoek gedaan naar de milieuaspecten rondom rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Hieruit 

kwam naar voren dat de zink-concentraties ver onder de normen blijven voor 

drinkwaterkwaliteit. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit 

rubbergranulaat op het milieu en zij staan nog steeds achter deze conclusies. De conclusies 

van dit onderzoek worden onderschreven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 

Vraag 2: Is het college bereid om proeven uit laten voeren door een onafhankelijk bureau op en 

rond de velden die liggen binnen de gemeente grenzen van Enschede, en indien ja, binnen 

welke termijn is men voornemens deze uit te voeren? 

 

Antwoord:  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dan ook aan het RIVM opdracht gegeven nader 

onderzoek te doen naar de mogelijke milieueffecten. Gezien dit landelijke onderzoek, ziet het 

College geen aanleiding om een eigen onderzoek te starten. Het College volgt het verloop van 

de uitvoering van het onderzoek nauwlettend en gebruikt zijn contacten, met medewerkers van 

de VSG, om aan te dringen op het z.s.m. bieden van duidelijkheid.  

 



 

Vraag 3: Is het college zich bewust van het feit dat zij artikel 13 van de wet bodembescherming 

overtreedt indien blijkt uit het gevraagde onder 2, dat er waarden worden overtreden? Zo ja, 

welke maatregelen gaat men dan nemen? 

 

Antwoord:  

Op dit moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat de waarden worden overschreden 

en hiermee artikel 13 van de wet bodembescherming wordt overtreden.   

Wanneer het RIVM op basis van de nieuwe onderzoeken tot andere conclusies of adviezen 

komt, onderneemt ons College vanzelfsprekend actie.  

In algemene zin geldt dat bij overtreding van wetgeving rondom bodembescherming de 

eigenaar de situatie ongedaan moet maken. Vanuit onze handhavingsrol kunnen wij eigenaren 

hierop ook aanschrijven wanneer dit nodig mocht zijn. 

 

 

Vraag 4: Is het college bereid om maatregelen te treffen en de velden adequaat te vervangen 

en deze kosten te verwerken in de aanstaande programma begroting indien blijkt uit de 

onderzoeken dat de waarden conflicteren met de wettelijke toegestane hoeveelheden? 

 

Antwoord: 

Voor het College is het belangrijk dat er geen gezondheidsrisico’s of aantasting van het milieu 
ontstaat voor onze inwoners. Tot op heden is dit ook niet aangetoond. We houden het nieuwe 

onderzoek en de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Tot die tijd volgen we de lijn 

van het RIVM en kunnen de betreffende kunstgrasvelden gewoon worden gebruikt. Wanneer 

het RIVM op basis van nieuwe onderzoeken tot andere adviezen komt, onderneemt ons 

College vanzelfsprekend actie. 
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