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Geachte meneer/mevrouw,
Inleiding
In Maastricht wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen en op
trapveldjes in woonwijken. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde
eigenschappen krijgt als een gewoon (natuur)grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog
stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.
Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober aandacht besteed aan het gebruik van dit
rubbergranulaat. Een bepaalde stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal
deskundigen. Deze is volgens hen mogelijk kankerverwekkend.
Aangezien ik me kan voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen oproept, hecht ik eraan
u te informeren over het gebruik van rubbergranulaat in Maastricht.
Het materiaal
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals
versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden. De stof waar het over gaat, wordt
gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof
zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. De stof is recent
toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.
Onderzoek
Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven
om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten
hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van
het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.
Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de
beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen
die sporten op kunstgrasvelden. Vandaag hebben wij van het RIVM een advies ontvangen met
betrekking tot het gebruik van rubbergranulaat. Dit advies is toegevoegd als bijlage. Op basis van de
bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras
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zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze
velden.
De situatie in Maastricht
In Maastricht gebruiken we op 10 kunstgrasvelden rubbergranulaat. Dit granulaat moet voldoen aan
het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en
gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product
ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.
Op basis van het RIVM-advies én de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd is in
Maastricht voor het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat
wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast.
Vervolg
Op basis van het hedenmiddag uitgebrachte advies van het RIVM, de KNVB en de VSG hebben we
besloten dat trainingen en wedstrijden dit weekend kunnen doorgaan. De komende dagen blijven we
ons informeren over verdere stappen en de uitkomst van het landelijk overleg.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de beleidsmedewerker
sport: Leon Schijnen of Marjolein Wedda via nummer 14043.
Hoogachtend,
Jim M. Janssen,
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.
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