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Betreft
: Schriftelijke vragen raadslid B. van Vlijmen (CDA) inzake
rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Raadslid B. van Vlijmen (CDA) heeft op vrijdag 7 oktober de volgende schriftelijke
vragen gesteld:
Vragen:
1. Hoeveel kunstgrasvelden met rubber hebben we in Heemstede?
2. Welke gezondheid beschermende maatregelen worden genomen met
betrekking tot deze velden?
3. Welke financiële risico's zijn er voor de gemeente?
Antwoorden:
Ad 1) Er zijn vier volwaardige kunstgrasvoetbalvelden en nog 1 miniveld
(16mx32m) in Heemstede met het zogeheten SBR-rubbergranulaat (StyreneButadiene Rubbers). Twee kunstgrasvoetbalvelden op Sportpark Groenendaal en
twee kunstgrasvoetbalvelden en 1 miniveld bij Sportpark H.B.C. De twee
kunstgrasvoetbalvelden en het miniveld bij Sportpark H.B.C. zijn in eigendom van
de Stichting Sportpark H.B.C. Er zijn daarnaast nog 5,5 (incl. 1 mini
hockeykunstgrasveld) hockeykunstgrasvelden in Heemstede. Deze zijn niet met
het zogeheten SBR-rubbergranulaat ingestrooid. Het betreffen 2 watervelden, 1
semi-zandveld en 2,5 zandvelden. Bij hockeykunstgrasvelden wordt sowieso geen
SBR-rubbergranulaat gebruikt. Het betreft dus alleen kunstgrasvoetbalvelden.
Ad 2) De gemeente Heemstede volgt de lijn van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en de Koninklijke Nederlands Voetbalbond (KNVB) t.a.v.
kunstgrasvoetbalvelden. In het kort komt deze lijn op het volgende neer. Uit
eerdere onderzoeken van het RIVM is niet gebleken dat spelen op
kunstgrasvoetbalvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat de
kunstgrasvoetbalvelden dus gewoon gebruikt kunnen worden om op te spelen en
te trainen. Inmiddels heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) wel aan het RIVM gevraagd om met spoed extra onderzoek te verrichten
naar de mogelijke gezondheidsrisico’s rondom rubbergranulaat kunstgrasvelden.
Dit heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De bedoeling
is dat dit onderzoek is afgerond voor het einde van 2016. De brief aan de Tweede
Kamer is hier te vinden: http://bit.ly/2dFEW2X Het RIVM heeft verder als advies
meegegeven dat wie bij het sporten op kunstgrasvelden in aanraking is gekomen
met rubberkorrels daarna het beste goed kan douchen en schone kleren kan
aantrekken. Het college wacht de resultaten van dit nadere onderzoek af.

Ad 3) Mochten er al financiële risico’s voor de gemeente zijn dan betreft dit alleen
het mogelijk verwijderen van het rubbergranulaat en het vervangen van het
rubbergranulaat. Het betreft dus niet het vervangen van de hele kunstgrastoplaag.
Dit rubbergranulaat zou dan uit de kunstgrasmat gezogen moeten worden en
vervangen moeten worden door of kurk of synthetisch rubber (TPE). Van kurk en
synthetisch rubber (TPE) is bekend dat dit duurder in aanleg is en ook duurder in
dagelijks onderhoud. Het uitzuigen, vervoeren, keuren en storten van het (oude)
rubbergranulaat en het aanbrengen van nieuwe infill brengt per veld aanzienlijke
kosten met zich mee. Over de exacte kosten wordt nog nader overleg gevoerd met
Sportplaza.
Overigens is het zo dat het dagelijks onderhoud bij het Sportpark H.B.C.
uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Sportpark H.B.C. De
Stichting Sportpark H.B.C. is immers ook eigenaar van deze velden. De kosten
voor het mogelijk vervangen van dit rubbergranulaat zullen dan ook gedragen
moeten worden door Stichting Sportpark H.B.C. Bij Sportpark Groenendaal is de
exploitant Sportplaza Groenendaal Heemstede bv verantwoordelijk voor het
dagelijks onderhoud van de kunstgrasvoetbalvelden. Hier valt ook het aanbrengen
van nieuwe infill onder. Bij mogelijke tussentijdse maatregelen zal uiteraard de
gemeente in beeld komen om (een deel van) deze kosten te dragen. Hiertoe zal
dan uiteraard ook overleg plaatsvinden met Sportplaza.

