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Geachte voorzitter en leden, 

 

Mevrouw Aylward-Straatsma van de PvdA en de heer Kelderman van de VVD hebben ons bij brief, 

ingekomen op 27 mei 2017, schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van 

Orde voor de politieke maandag van de gemeente Arnhem 2017 over kunstgras sportvelden en 

communicatie met het RIVM. 

 

Onderstaand vindt u de integrale tekst van de vragen. 

 
Arnhem 27 mei 2017 
 
Vragen ex artikel 44 RvO inzake Communicatie college met RIVM 
Naar aanleiding van het onderzoek naar kunstgrasvelden met rubbergranulaat, dat 
ECHA heeft gepubliceerd, zijn door de gemeenteraad diverse vragen gesteld. Zo is de 
vraag gesteld wanneer het college de concentraties PAK’s en andere stoffen van 
Arnhemse kunstgrasvelden, conform het rapport van ECHA, gaat meten en bekend 
maken. 
Wethouder Elfrink heeft destijds gezegd advies bij het RIVM in te winnen om deze vraag 
te kunnen beantwoorden. Inmiddels zijn er meerdere e-mails gestuurd aan wethouder 
Elfrink met het verzoek om duidelijkheid waar vooralsnog geen antwoord op kwam. Er 
zijn weken gepasseerd en nog steeds is er geen duidelijkheid of de aanbeveling van de 
ECHA zullen worden opgevolgd. 
Hierbij vragen de VVD en PvdA kopieën op van de communicatie die het college heeft 
gevoerd met het RIVM inzake rubbergranulaat, kunstgrasvelden en/of het rapport van 
ECHA. 
Daarnaast willen de VVD en PvdA weten of er redenen zijn het nog onbekende advies 
van het RIVM op te volgen of niet. 
Tot slot vragen de VVD en PvdA, voor het geval er nog geen enkele adviesvraag richting 
RIVM is gestuurd, op welke termijn dit dan wel gaat gebeuren. 
 
 
Namens de VVD fractie, Namens de PvdA fractie, 

 
U. S. Kelderman         M. Aylward-Straatsma 
 

 

 

 

Aan de leden van de raad Datum   :  20 juni 2017 

Zaaknummer  : 150604 

Contactpersoon  : Harry Popken 

Telefoonnummer  : (026) 377 4066 

  

 

Onderwerp : Schriftelijke vragen art. 44 Rvo over kunstgras 

sportvelden en communicatie met het RIVM 
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Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee. 

 

1. Hierbij vragen de VVD en PvdA kopieën op van de communicatie die het college heeft 

gevoerd met het RIVM inzake rubbergranulaat, kunstgrasvelden en/of het rapport van 

ECHA.  

Op 27 maart 2017 heeft de portefeuillehouder sport toegezegd bij het RIVM advies in te winnen 

over het doen van een steekproef op alle kunstgras voetbalvelden in Arnhem en hierover de raad 

te informeren. Daarna is de communicatie met het RIVM als volgt verlopen: 

- op 29 maart is telefonisch contact opgenomen met het RIVM naar aanleiding van deze 

toezegging. Het antwoord van het RIVM is samengevat: men kent het advies van de ECHA, maar 

ziet (nog) geen aanleiding om dit om te zetten in een RIVM-advies; 

- vervolgens is op 12 april 2017 per mail gevraagd of het RIVM de aanbeveling van de ECHA 

volgt om alle aangelegde kunstgrasvelden te onderzoeken;  

- omdat antwoord uitbleef is dezelfde vraag opnieuw per mail gesteld op 20 april 2017; 

- het antwoord van het RIVM op de gestelde vraag kwam op 23 mei 2017; 

Onderstaand geeft het college de reactie van het RIVM van 23 mei op haar vraag of het RIVM de 

aanbeveling van de ECHA volgt om alle aangelegde kunstgras voetbalvelden te onderzoeken. 

 

"Het onderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd naar samenstelling van rubbergranulaat op 

sportvelden is een representatief onderzoek voor Nederland. Het RIVM is daarna bij de 

risicobeoordeling uit gegaan van de hoogste gemeten concentratie van de onderzochte stoffen. 

Daarom heeft het RIVM niet in haar aanbevelingen opgenomen dat eigenaren en gebruikers van 

kunstgrasvelden de samenstelling van het rubbergranulaat moeten laten onderzoeken. Het 

onderzoek van ECHA richt zich op al het gebruik van rubbergranulaat in heel Europa. Uit het 

onderzoek van ECHA blijkt dat de informatie over de samenstelling van rubbergranulaat in veel 

andere landen in Europa minder goed bekend is. De resultaten van het RIVM onderzoek zijn niet 

representatief voor alle kunstgrasvelden in heel Europa. Hoewel wij menen dat wij voor ons 

onderzoek dus wel een representatieve steekproef hebben onderzocht, heeft het RIVM geen 

inzicht in de herkomst en samenstelling het rubbergranulaat dat op elk van de 1200 

kunstgrasvelden in Nederland wordt toegepast. Er zijn dus uitzonderingen mogelijk. Indien de 

gemeente Arnhem meer informatie over de herkomst en samenstelling van het in Arnhem 

gebruikte infill materiaal wenst dan kun u contact opnemen met de leverancier van het infill 

materiaal". 

 

Indien u de feitelijke mailcorrespondentie wenst te ontvangen dan kunt u dat aan de 

contactpersoon aangeven en dan krijgt u deze toegestuurd.  

 

2. Daarnaast willen de VVD en PvdA weten of er redenen zijn het nog onbekende advies van 

het RIVM op te volgen of niet.  

Het college volgt het advies van het RIVM op en heeft de informatie over de herkomst van de 

rubberkorrels bij de leveranciers opgevraagd. Ongeveer de helft van de gevraagde informatie is 
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binnen, maar indien de geleverde informatie aanleiding geeft tot verdere actie zal het college u 

informeren en vervolgacties in gang zetten. 

 

3. Tot slot vragen de VVD en PvdA, voor het geval er nog geen enkele adviesvraag richting 

RIVM is gestuurd, op welke termijn dit dan wel gaat gebeuren. 

Uit de beantwoording van bovenstaande vragen blijkt dat bij het RIVM advies is opgevraagd. 

 

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

 

cc: Raadsleden en fractievolgers door middel van het RIS.  


