ARTIKEL 51-VRAGEN: RUBBERGRANULAAT KUNSTGRASVELDEN

Geachte college,
Vorige week kwam Zembla met nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) naar buiten over het
rubbergranulaat dat voor kunstgrasvelden wordt gebruikt. Eerdere uitzendingen van het programma over dit
onderwerp deden landelijk veel stof opwaaien en hebben geleid tot veel ongeruste ouders en sportclubs.
In tegenstelling tot recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), wijst nieuw
onderzoek met proefdieren van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat
vrijkomen die mogelijke gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. De resultaten van het onderzoek
staan haaks op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. In dat onderzoek werd eind vorig jaar geconcludeerd
dat sporten op rubbergranulaat veilig is. Het RIVM baseerde zich daarbij op het gegeven dat schadelijke stoffen
(PAKS) zitten opgesloten in het granulaat. Uit het onderzoek van de VU blijkt dat die stoffen wel degelijk
voorkomen.
De SP en GroenLinks zijn van mening dat de gemeente naar aanleiding van deze nieuwe feiten, actief moet
handelen om snel duidelijkheid te geven en om eventuele ongerustheid bij ouders en sportclubs weg te nemen.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van het VU-onderzoek naar de invloed van rubbergranulaat op proefdieren en
wat is hierop uw reactie?
2. Is het VU-onderzoek of de uitzending van Zembla aanleiding voor u om bijvoorbeeld in VNGverband een second (of zelfs third) opinion te vragen aan het Ministerie van VWS over het sporten
op kunstgrasvelden met rubbergranulaat?
3. Bent u het met ons eens dat het onderzoek zich met name moet focussen op de meest kwetsbare
groep – de jonge voetballertjes? En wilt u zich daar dan ook extra hard voor maken?
4. Bent u bereid om op korte termijn met sportclubs in gesprek te gaan en ze steeds nauwgezet op de
hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen en/of nieuwe feiten?
5. Bent u gelet op het stof dat dit onderwerp naar verwachting opnieuw zal doen opwaaien, bereid
deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?

Hopende op een spoedig antwoord. Namens de fracties van:

SP, Roland van Braam
GroenLinks, Paul Laport

