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Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

Onderwerp: Vragen ex artikel 37 RvO over de kunstgrasvelden 

 

Datum: 1 december 2016 

 

 

Geacht college, 

 

De berichtgeving omtrent de kunstgrasvelden zal u niet ontgaan zijn. Het rubbergranulaat op 

kunstgrasvelden bevatten mogelijk hogere concentraties kankerverwekkende stoffen dan is 

toegestaan in consumentenproducten. Momenteel wordt er onderzoek gedaan.  

 

Vooruitlopend op het onderzoek heeft V.V. Virtus besloten om haar kunstgrasveld, tot de 

uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, niet meer te gebruiken. We vinden dit een zeer dapper 

en verstandig besluit. Echter, er zijn meer sportclubs in onze gemeente die gebruikmaken van 

kunstgrasvelden. Hier wordt bijna dagelijks gebruik van gemaakt door o.a. kinderen, terwijl het 

mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Niet alleen de leden van de club, maar ook leden 

van clubs die voor competitiewedstrijden te gast zijn worden hieraan blootgesteld.  Als er sprake is 

van gezondheidsrisico’s, dan is het prioriteit om hier preventief en adequaat op te reageren. Wat ons 

betreft moet er met verenigingen worden gesproken over de sluiting van de kunstgrasvelden totdat 

de onderzoeksresultaten bekend zijn. De gezondheid van kinderen en andere sporters is tenslotte in 

het spel.  

 

Wij willen u de volgende vragen stellen:  
 

1. Wat is het standpunt van het college in deze kwestie? 

2. Hoeveel kunstgrasvelden liggen er in onze gemeente, wie is hier de eigenaar van en welke 

clubs maken er gebruik van? 

3. Bent u in gesprek met verenigingen die gebruik maken van kunstgrasvelden? Zo ja, kunt u 

vertellen wat voorlopig de uitkomsten zijn van de gesprekken?  

4. Bent u in gesprek met de KNVB over het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd? Zo 

nee, waarom heeft u niet eerder contact gehad en wanneer gaat u in contact treden? Zo ja, 

hoe verloopt het contact en wat zijn de uitkomsten?  

5. Is het mogelijk dat wij als gemeente zelf onderzoek doen? Zo ja, is het college bereid om 

zelf een onderzoek in te stellen als de resultaten van het onderzoek van RIVM te lang op 

zich laten wachten? 

6. Is het mogelijk om verenigingen die besluiten geen gebruik meer te maken van de voor hun 

terbeschikkinggestelde kunstgrasveld te ondersteunen, nu dit ook een effect heeft op hun 

capaciteit? Zo ja, op welke manieren is het mogelijk en wat is het college bereid om te 

doen? 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze 

 

Bisar Çiçek 


