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Geachte wethouder(s) sport (en gezondheid), 

Het televisieprogramma ZEMBLA,  zendt a.s. woensdag 5 oktober 2016 om 21:10 uur bij de 
VARA op NPO 2 haar volgende item uit met de veelzeggende titel:  'Gevaarlijk spel'. Wij 
verwachten hierover veel aandacht van andere (lokale) media, voetbalclubs en vragen in de 
Tweede Kamer en mogelijk uw gemeenteraad.  

ZEMBLA richt haar onderzoek met name op de vraag of belanghebbenden wel goed en eerlijk 
geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Dit 
onderwerp keert met enige regelmaat in de media terug. 

Het betreft met name kunstgras voetbalvelden. Echter ook in de openbare ruimte worden 
kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd `rubbergranulaat’. Van de ruim 1800 
kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden 
ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is/wordt door gemeenten aangelegd. 

Uit onderzoek blijkt dat er in de rubberkorrels stoffen zitten die mogelijk kankerverwekkend 
zouden kunnen zijn. De stoffen waar het om gaat zitten ook in velerlei alledaagse producten zoals, 
zwembadmutsen, elastiekjes, fopspenen, etc.. 

Standpunt RIVM 

Verschillende gemeenten zijn door ZEMBLA benaderd medewerking aan de uitzending te 
verlenen. Vanuit Vereniging Sport en Gemeenten hebben wij n.a.v. datzelfde verzoek meegewerkt 
aan het programma. Kern van onze boodschap is daarbij geweest dat gemeenten uit moeten 
kunnen gaan van wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover zegt. Het 
RIVM stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten 
zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt (zie bijlage) van RIVM. 

Europees onderzoek 

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie 
onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan 
op de gezondheid van mensen. Wij wachten de resultaten die rond februari 2017 worden verwacht 
uiteraard met grote interesse af. Ook wij wensen hierover definitieve duidelijkheid te verkrijgen.  



 

Informatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending met vragen te maken kunt 
krijgen van de media, danwel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Derhalve 
hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden van het RIVM in de bijlage toegevoegd. Ook 
een schrijven van de gemeente Amersfoort aan lokale verenigingen, kan wellicht tot voorbeeld 
dienen. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl een 
tijdelijk dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de 
KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 
070 37 38 055. 

 

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,  

  

 
André de Jeu 

Directeur 

Vereniging Sport en Gemeenten 

 
 


