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Onderwerp

Mog el ij ke gezond heidsrisico's ku nstg rasvelden

Voorstel

1. Kennis nemen van de brief en mail van de vereniging Sport en Gemeenten inzake
kunstgras en gezondheid

2. Besluiten om de resultaten van het onderzoek van het European Chemicals Agency
(EHCA) af te wachten en voor dit moment het advies van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te volgen

3. De gebruikers van kunstgrasvelden in Weert informeren over uw standpunt
middels bijgevoegde brief

Inleiding

Het televisieprogramma ZEMBLA heeft tijdens de uitzending van 5 oktober 2016 een
onderwerp behandeld over de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met
rubbergranulaat. Een bepaalde stof in het rubbergranulaat wordt door een aantal
deskundigen ter discussie gesteld. Deze zou kankerverwekkend zijn.

Beoogd effect/doel

Informeren van de gebruikers van kunstgrasvelden over uw standpunt aangaande dit
onderwerp en het onderzoek dat hiervoor door de Europese Commissie zal worden
uitgevoerd.

Argumenten

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude
rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De rubberkorrels zorgen ervoor dat het
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kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te
snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor
slidings. Daarom wordt dit materiaal ook voornamelijk gebruikt bij voetbal
kunstgrasvelden. In Weert zijn op 3 sportparken kunstgrasvelden met rubbergranulaat
aanwezig:

. MMC Weert - 2 velden

. SV Laar - 2 velden

. DESM-1veld

In 2006 heeft het RIVM op verzoek van het Ministerie'van VROM onderzoek gedaan naar
de veiligheid van rubbergranulaat. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat het
rubbergranulaat geen risico's oplevert voor de gezondheid van mensen die sporten op
kunstgrasvelden. Ook nu heeft het RIVM zich op datzelfde standpunt gesteld. Op 6 oktober
hebben zij een verklaring opgesteld waarin staat: "op basis van de bestudeerde
informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal
leiden tot risico's voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op
deze velden ." Zowel de KNVB alsook de Vereniging Sport en Gemeente (VSG) sluiten zich
aan bij het advies van de RIVM.

Het EHCA voert op dit moment in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar
de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten op de gezondheid van
mensen. De resultaten hiervan worden rond februari 2OL7 verwacht. Als uit dit onderzoek
blijkt dat er onacceptabele risico's zijn, dan zullen de eisen worden aangepast.

Wij adviseren om de resultaten af te wachten van het onderzoek van het EHCA. Indien het
onderzoek aantoont dat er onacceptabele risico's aanwezig zijn, dan zal op dat moment
worden bepaald hoe hiermee dient te worden omgegaan. Voor nu vertrouwen wij het
standpunt van het RIVM en zien wij geen aanleiding om op korte termijn maatregelen te
nemen,

Kanttekeningen en risico's

De uitzending van ZEMBLA zorgt voor veel onrust bij verenigingen en sporters. Het is dan
ook belangrijk dat zij worden geïnformeerd over de manier waarop de gemeente om zal
gaan met de resultaten van het onderzoek door het EHCA.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op dit moment geen

Uitvoering/evaluatie

Zodra de resultaten van het onderzoek van het EHCA bekend zijn, zal dit aan uw college
worden voorgelegd met een advies hoe hiermee om te gaan.

Com m unicatie/ participatie

Na besluitvorming door uw college worden de voetbalverenigingen en Het Kwadrant als
gebruikers van de kunstgrasvelden in Weert geïnformeerd middels bijgevoegde brief.
Daarnaast wordt de brief op de website van de gemeente gepubliceerd. De gemeenteraad
wordt middels de TILS lijst geÏnformeerd.
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Overleg gevoerd met

Intern:
R. Deneer - Afdeling OCSW
H. Zwinselman - Afdeling OG

Extern

Bijlagen
¡ Standpunt RIVM d.d. 06-10-2016
. Brief vereniging Sport en Gemeenten d.d. 07-10-2016
. Brief aan verenigingen over uw standpunt aangaande de gezondheidsrisico's van

kunstgrasvelden
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GEMEENTE vVEERT

Leden van de gemeenteraad
Postbus 950
WEERT

Weert, 13 oktober 2016

Onderwerp : Artikel 40 vragen mogelijke gezondheidsrisico's kunstgrasvelden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het televisieprogramma ZEMBLA heeft tijdens de uitzending van 5 oktober 2016 aandacht
besteed aan het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Hierdoor is een beeld
ontstaan dat eerdere onderzoeken naar de risico's voor de volksgezondheid hiervan
onvoldoende zouden zijn geweest.

Vanuit enkele fracties zijn artikel 40 vragen ontvangen over de toepassing van
rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Weert. Naar aanleiding van de uitzending van
ZEMBLA zijn wij echter al in actie gekomen. Bijgevoegde brief is verzonden aan gebruikers
van kunstgrasvelden in Weert. In de brief informeren wij de gebruikers over ons standpunt
aangaande dit thema. Wij stellen daarbij voor om de resultaten van lopende onderzoeken
naar de gezondheidsrisico's af te wachten en voor nu het advies van het RIVM te volgen.

Wij vertrouwen op de kennis en vakkundigheid van het RIVM. Wij zien ook geen aanleiding
om vooruit te lopen op de uitkomst van de lopende onderzoeken. Zodra de resultaten
hiervan bekend zijn, kunnen wij bepalen hoe wij hiermee wensen om te gaan. Daar zullen
wij de gemeenteraad ook bij betrekken. Voor dit moment gaan wij er vanuit dat u
voldoende bent geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgem wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A
burge

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Gebruikers kunstgrasvelden Weert

Weert, 11 oktober 2016

Onderwerp : Kunstgras voetbalvelden gemeente Weert

Beste meneer, mevrouw,

Diverse media hebben de afgelopen dagen aandacht besteed aan het gebruik van
rubbergranulaat'in kunstgrasvelden. Hierdoor is een beeld ontstaan dãt eerdere
onderzoeken naar de risico's voor de.volksgezondheid hiervan onvoldoende zouden zijn
geweest. In deze brief informeren wij u over ons standpunt.

Wat is rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude
rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De rubberkorrels zorgen ervoor dat het
kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld,lodat de bal niet te
snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor
slidings. Daarom wordt dit materiaal ook voornamelijk gebruikt bij voetbal
kunstgrasvelden. In Weert zijn op 3 sportparken kunstgrasvelden met rubbergranulaat
aanwezig:

. MMC Weert - 2 velden

. SV Laar - 2 velden

. DESM-1veld
Op sportpark St. Theunis zijn ook kunstgrasvelden van de hockeyvereníging gesitueerd.
Deze zijn echter niet met rubbergranulaat, maar met zand ingestrooid.

Is rubbergranulaat gevaarlijk?
In 2006 heeft het RIVM op verzoek van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar
de veiligheid van rubbergranulaat. Op basis van dit onderzoek concludeerde het RIVM dat
het rubbergranulaat geen risico's oplevert voor de gezondheid van mensen die sporten op
kunstgrasvelden.

Het tv programma ZEMBLA heeft tijdens de uitzending van 5 oktober 2016 aandacht
besteed aan de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Een
bepaalde stof in het rubbergranulaat wordt door een aantal deskundigen ter discussie
gesteld. Deze zou kankerverwekkend zijn. Inmiddels heeft het RIVM óp de bevindingen
van het tv programma gereageerd en aangegeven datzij op basis van de bestudeerde
ínformatie niet verwacht dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot
risico's voor de gezondheid. Het RIVM stelt dan ook dat er op dit momenigeen reden is
om te stoppen met sporten op deze velden. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het
Ministerie van VROM om alle nieuwe informatie te evalueren. Zowel de KNVB alsook de
Vereniging Sport en Gemeente (VSG) sluiten zich aan bij het advies van de RIVM.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mait: gemeente@weert.nt
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Het European Chemicals Agency (EHCA) voert op dit moment in opdracht van de Europese
Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de
ÂFFÂ^+Âñ nn r{a naznn¡lhai¡l rran mâñcân ña roc¡¡lfafan hion¡en r¡rnrrlan rnnrl fahrt tzri )ñ17ulrvçLçrr vP vv 9e¿vrru¡
verwacht. Als uit dit onder¿oek blijkt dat er onacceptabele risico's zijn, dan zullen de eisen
worden aangepast.

Hoe nu verder?
A-. -,--.-rL-&,-- ---- L^! ^-)^-^^1..,^- L^! Êu-^ ..,^-A^^ i^ t^l^-,.--i î^17 ,,^-.,^^l'..'+ue tcsutLc¡Leil vdil ilgL uiluct¿(JgK voil rrçL Lf r\-/-t vvgrugrr rI rguruorr ¿v¡l vgrvvsurrL.
Afhankelijk van deze resultaten zullen wij bezien of er maatregelen noodzakelijk zijn. Wíj
zien de resultaten van het onderzoek dan ook met belangstelling tegemoet. Voor nu
volgen wij het advies van het RIVM en zien wij geen aanleiding om op korte termijn
maatregelen te nemen.

lÂlii naaan aan âa+ ¡¡ hia¡maa r¡alãnanâa JranÈ ¡aïnfnrmaar¡l Tn¡lian r¡ ñââF ¡¡nlairlinn r¡anYùU rrçt¡tgtt qg¡¡ uql q rrrç¡ r¡rss vvruvLrrsv vvrrL vg¡rr¡vr vqr.¡v¡vr¡rY ie¡.

deze brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met lack Westenberg. Hij is
bereikbaar via telefoon (0495-575 447) of email (j.westenberg@weert.nl).

Met vriendelijke groet,
burge meester en wethouders

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

ans
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Sporten op kunstgrasvelden

Publicatiedatum:
06-1 0-201 6
Wijzigingsdatum
06-1 0-201 6

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het
sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van
rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico's voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op
deze velden.

Op veaoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla
omstreden lndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn
echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het
Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in
opdracht van de Europese Commissie ondezoek doet naar de risico's van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden
begin 2017 verwacht.

Zie ook

. Algemene vragen over Rubbergranulaat

. Vragen van Zembla aan RIVM m.b.t. uitzending over rubbergranulaat (5-10-2016)

. Antwoorden nav van vragen na uitzending Zembla

http:/iwww.rivm.nl/Documenten_enjublicaties/Algemeen_Actueel/1.{ieuwsberichten/... 7-10-2016
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Sport en Gemeenten

Gemeente
T.a.v. wethouder sport (en gezondheid)

Kenmerk
vsc/201 6/AdJ/MS - U1 6092

Betreft
Belangrijke mededeling

Datum
1 0 oktober 201 6

Contactpersoon
J.A. de Jeu

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
venvachten 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
ondenruerp 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 kankervenruekkend
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 uít 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 veruvachten
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 rubbergranufaat en de effecten daarvan
op de gezondheid van mensen. Wij wachten de resultaten die rond februari 2017 worden venvacht
uiteraard met grote interesse af. Ook wij wensen hierover definitieve duidelijkheid te verkrijgen.



lnformatie

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 schrlJven van de gemeente Amersfoort aan lokale verenlglngen, kan welllcht tot voorbeeld
dienen. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website wnv.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

¿
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Vragen ex artikel40 RvO, n.a.v. mogelijke gezondheidsrisico's gebruik kunstgrasvelden

Geacht College,

Onlangs berichtten diverse media, waaronder Dagblad de Limburger (bron 1) en L1 (bron 2), over de
mogelijke gevaren voor de gezondheid door het spelen op kunstgras voetbalvelden. Dit gebeurde naar
aanleiding van de uitzending van het tv-programma Zembla van zondag 2 oktober j.l.

Volgens een ariikel van de NOS (bron 3) geeft de KNVB aan dat er vooralsnog gewoon kan worden
gespeeld op kunstgras, maar dringt zij bij het RIVM wel aan op nieuw onderzoek. Ook de Europese
Commissie is bezig met een onderzoek naar het gebruik van dit materiaal.

Diverse voetbalverenigingen in Weert maken gebruik van kunstgrasvelden. Ook al geeft de KNVB het
advies om door te blijven spelen, de berichtgeving in de diverse media zorgt voor de nodige onrust, met
name b¡j ouders van voetballende kinderen. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke
gezondheidsrisico's er zijn.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1. ls uw college bekend met de berichtgeving over de mogelijke gezondheidsrisico's n.a.v. het
gebruik van kunstgrasvelden?

2. Kan uw college in overleg treden met o.a. de VNG en de KNVB met het verzoek om zo snel
mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke risico's door het gebruik van deze
velden?

3. Welke acties gaat u op korte en lange termijn ondernemen om de onduidelijkheid rondom het
gebruik van deze velden de wereld uit te helpen?

4. Hoe gaat u dit communiceren met de verenigingen en inwoners?

Wijzien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA-fractie,

Jasper Heesakkers

nenronB
1. http://www.limburoer.nl/cnt/dmf20161005 00025174/kankerverwekkende-stoffen-in-kunstqras
2. http :/iwww. I 1 . nl/video/l 1 nws-onhef-over-veiliqheid-ku nstqrasveld
3. htip:/i nos.nllartikel/21 36428-knvb-beqriipt-zorqen-kunstqras-als-je-dathoort-schrik-ie-je-rot.html
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
C.c. aan de leden van de gemeenteraad van Weert

Betreft: vragen conform artikel 40 reglement van orde - kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Geacht college,

Het televisieprogramma 'Zembla' heeft op 5 oktober jl. aandacht besteed aan het gebruik van
rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Dit in verband met mogelijke gezondheidsrisico's.

Op basis van een advies van de RIVM (2008) is geconcludeerd dat het gebruik van rubbergranulaat
geen gezondheidsrisico's oplevert, ln korte tijd heeft de aanleg van kunstgrasvelden met korrels van

gerecyclede autobanden een hoge vlucht genomen. Kennelijk liggen inmiddels 8 miljoen autobanden
op 2000 voetbalvelden in vrijwel alle gemeenten in Nederland.

Recent is opnieuw bezorgdheid ontstaan over de gezondheidsrisico's door blootstelling aan diverse

stoffen in deze korrels. Ook wordt de waarde van het advies van het RIVM door deskundigen in
twijfel getrokken. Deze bezorgdheid maakt een nieuwe evaluatie noodzakelijk.

Een aantal gemeenten heeft inmiddels aangegeven dat zij de uitkomst van deze evaluatie afwachten
Hoewel het formeel nog onduidelijk is of er gezondheidsrisico's zijn en dus kan worden voorzien dat
nog geruime tijd op deze velden mag worden gevoetbald, zijn de effecten bij een negatieve uitkomst
verstrekkend.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie in de gemeente Weert en de overwegingen van het
College dient D66 de volgende vragen in:

L. Hoeveelvelden zijn ín Weert met het hierboven beschreven rubbergranulaat ingestrooid en bij

welke verenigingen is dat?

2. Op welke wijze heeft Weert bij de aanbesteding voor de reeds aangelegde velden de veiligheids-
en milieueisen omschreven?
3. ls Weert van plan de omschrijving van veiligheids- en milieueisen bij komende aanbestedingen aan

te passen naar aanleiding van de onthullingen tijdens deze uitzending en hiermee samenhangende

vooruitsch rijdende inzichten?
4.Zo ja, hoe dan en wanneer zal dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?

5. ls het mogelijk het rubbergranulaat op reeds aangelegde velden te vervangen door alternatieve

materialen?
6.Zo ja, hoe dan en wanneer zaldit gebeuren? Zo nee, waarom niet?



7. Op welke wijze zal de gemeente Weert als eigenaar van een aantal van deze velden de burgers en

verenigingen informeren over de actuele situatie en wanneer gaat het College dat doen?

8. Vindt het College dat het gebruik van deze velden voor trainingen en wedstrijden gewoon door

kan gaan'? Zo ja, waarom?
9. Welke redenen zullen voor het College aanleiding zijn te adviseren deze velden niet meer te

gebruiken?

Met vriendelijke groet,
Erik Werps
Fractie D66


