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Raadsvragen 
Van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. C. Verbeek 
(OAE) over de kunstgrasvelden in Eindhoven 

  
 
Geacht College, 
Enige weken geleden werden op de kunstgrasvelden in onze stad hoge concentraties 
kankerverwekkende stoffen aangetroffen. Een en ander werd aangetoond uit de 
onderzoeken die werden uitgevoerd door het Duitse onderzoeksinstituut TῠV, die op 
verzoek van Studio-040 dit onderzoek heeft uitgevoerd. Uit het NOS-journaal van 
zondag 27 november is nu gebleken dat onderzoeken uitwijzen dat de aanwezige korrels 
de consumentennorm echter in hoge mate overschrijden. Omdat de consumentennorm 
voor kunstgrasvelden niet van toepassing wordt geacht staan de velden schijnbaar toch 
noch steeds als veilig geboekt. Volgens de NOS zijn veel wetenschappers het er echter 
over eens dat de velden moeten worden beschouwd als consumentenproducten, omdat 
spelers huidcontact met het kunstgras hebben. Nu universitaire wetenschappers in 
binnen- en buitenland op de gevaren blijven wijzen van het gebruik van kunstgrasvelden 
die bewerkt zijn met korrels die rubbergranulaat bevatten, is de vraag hoe lang wij in 
Eindhoven nog mogen toestaan dat deze velden nog worden bespeeld. 
 
Graag leggen wij u de navolgende vragen voor: 

1. Uit onderzoeken is gebleken dat de stoffen de normen voor consumenten 
producten tussen de 1,5 en 3,7 keer overschrijden. Is het u bekend hoe hoog 
de normen op onze Eindhovense velden zijn? 

2. Kunt u zich vinden in de zienswijze van de wetenschappers dat de velden 
moeten worden beschouwd als consumentenproducten? 

3. In hoeverre ziet u uw verantwoording voor de volksgezondheid van de 
gebruikers van de kunstgrasvelden die onder uw beheer staan? 

4. Bestaat er een mogelijkheid om de nu aanwezige giftige korrels door andere 
niet giftige korrels te vervangen? 

5. Zo nee, waarom niet. Zo ja, bent u dan bereid dit onmiddellijk op te pakken? 
 

 
 
 
Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet 
Hoogachtend, 
 
Dre Rennenberg 
Fractievoorzitter.  
 
Cor Verbeek 
Raadslid 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Uit onderzoeken is gebleken dat de stoffen de normen voor consumenten 
producten tussen de 1,5 en 3,7 keer overschrijden. Is het u bekend hoe hoog 
de normen op onze Eindhovense velden zijn? 

 
In december 2016 is het onderzoek gepubliceerd zoals dat door het RIVM is uitgevoerd 
naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van de kunstgrasvelden met 
rubberkorrels. Door het RIVM zijn in totaal 100 kunstgrasvelden onderzocht waarvan 3 
kunstgrasvelden in Eindhoven: FC Eindhoven BVO, Unitas’59 en RKVV  Tongelre.  De 
resultaten van de metingen vindt u in de bijlage.  Uit de rapportage: ´ Uit de chemische 
analyses blijkt dat er verschillende stoffen in rubbergranulaat voorkomen. De gemeten 
waarden komen in grote lijnen overeen met de waarden die in andere onderzoeken zijn 
gevonden. Er is over het algemeen weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de 
velden en tussen de meetpunten per veld ” Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat de 
hoeveelheid Paks (schadelijke stoffen) iets boven de consumentennorm uitkomt.  

 
2. Kunt u zich vinden in de zienswijze van de wetenschappers dat de velden 

moeten worden beschouwd als consumentenproducten? 
 

Voor het college staat nog niet vast dat de kunstgrasvelden als consumentenproduct 
beschouwd moeten worden. Uit het rapport  (..) ”Het gehalte PAK’s (in de huidige 
rubberkorrels) ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het 
Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke 
norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert om de norm voor 
rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor 
consumentenproducten” Er wordt nog op Europees niveau onderzoek gedaan en de 
uitkomsten hiervan zal het RIVM ook meenemen in een eventueel vervolgadvies.  
 

3. In hoeverre ziet u uw verantwoording voor de volksgezondheid van de 
gebruikers van de kunstgrasvelden die onder uw beheer staan? 

 
Wanneer de Gemeente Eindhoven sportfaciliteiten aanlegt mag de gebruiker er vanuit 
gaan dat deze bij normaal gebruik geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Elke 
sporter moet kunnen vertrouwen op veilige gemeentelijke sportaccommodaties.  

 
4. Bestaat er een mogelijkheid om de nu aanwezige giftige korrels door andere 

niet giftige korrels te vervangen? 
 

Het is mogelijk de huidige korrels te vervangen door een ander type zoals kurk. Zoals uit 
het onderzoek blijkt is het gezondheidsrisico van voetballen op rubbergranulaat 
verwaarloosbaar. Volgens het college is er dus geen sprake van “giftige korrels”.   

 
5. Zo nee, waarom niet. Zo ja, bent u dan bereid dit onmiddellijk op te pakken? 
 

Op basis van de rapportage van het RIVM is geen reden om de huidige korrels versneld 
te vervangen door een ander type. Wel onderzoekt de gemeente Eindhoven bij 
vervanging of bij nieuwe kunstgrasvelden in de toekomst een duurzamer alternatief voor 
de bestaande korrels. Hiervoor wordt samengewerkt met VSG en G5.  


